Përmbledhje
Ujërat natyrore përbëjnë një pasuri të jashtëzakonshme për vendin tonë dhe vlerësimi i cilësisë së tyre nga pikëpamja
kimike ka rëndësi të veçantë. Pavarësisht nga studimet e kryera deri tani për vlerësimin e cilësisë së ujërave natyrorë, ka
ende mangësi që lidhen kryesisht me numrin e kufizuar të parametrave kimikë të matur si dhe me burimet ujore të
studiuara.
Disertacioni i paraqitur pёr gradёn “Doktor i Shkencave” ka tre objekte studimi kimiko-analitik pёr ujёrat natyrore: 1)
Studimi i cilёsisё sё ujёrave tё burimeve nёntokёsore tё zonës naftёmbajtёse Patos-Marinzё; 2) Vlerёsimi i përmbajtjes sё
fenoleve nё ujёrat nёpёrmjet përdorimit tё tre metodave spektrofotometrike; 3) Mundёsia e përdorimit tё metodës
Kromatografi e Gaztё – Spektrometri e Masёs (GC-MS) pёr identifikimin dhe përcaktimin e komponimeve qё shkaktojnë
erё dhe shije tё papëlqyeshme nё ujin e pijshëm tё Bovillёs.
Nё studimin e cilёsisё sё ujёrave tё 15 puseve nёntokёsore tё zonës Patos-Marinёz janë përcaktuar 14 parametra fizikokimikё, përmbajtja e 6 joneve kryesorё, përqendrimi i 4 elementёve ushqyes dhe 6 metaleve tё rёnda. Vlerёsimi i cilёsisё
sё ujërave tё puseve në këtë zonë paraqet një rëndësi të veçantë, për faktin e përdorimit të pa-autorizuar tё tyre si ujëra të
pijshëm. Vlerësimi i cilёsisё është bazuar në kërkesën e Direktivës së Komunitetit Europian për cilësinë e ujërave të
pijshëm [98/83/EC] si dhe në kërkesën e Direktivës së Komunitetit Europian EC/CEC/440 “Cilësia e ujërave
sipërfaqësore që kanë si qëllim përdorimin për ujë të pijshëm”. Ujёrat e kёtyre burimeve i përmbushin kërkesat e ujit tё
kategorisё A1 (sipas Direktivёs EC/CEC 440) pёr shumicën e parametrave tё matur dhe ato mund tё pёrdoren si ujё i
pijshëm pas trajtimeve tё nevojshme. Pёrjashtim ёshtё pusi Nr. 8 (Zharrёz) ujёrat e tё cilit janë kryesisht tё kategorisё A2.
Gjithashtu ёshtё bёrё vlerësimi i parametrave tё performancёs sё metodave tё analizave kimike nё rrugё statistikore duke
vlerësuar pёrpikёrinё, saktёsinё, pasigurinë si dhe parametra tё tjerё.
Nё vlerёsimin e përmbajtjes sё fenoleve nё ujёrat natyrore janë aplikuar dhe janë vlerësuar pёr herё tё parё nё vend tre
metoda spektrofotometrike: metoda direkte, metoda me ekstraktim dhe metoda e spektrofotometrisё jonokёmbyese. Janё
gjetur nivelet e përqendrimit tё fenoleve nё 15 ujёra nёntokёsore tё zonës naftёmbajtёse tё Mallakastrёs, duke gjetur nё
mjaft raste nivele qё janë mё tё larta sesa normat e lejuara.
Gjatë viteve 2001-2009 në periudhën vjeshtë-pranverë në ujin e pijshëm të Bovillës ka pasur shqetësime në lidhje me erën
dhe shijen e papëlqyeshme, e cila ka detyruar impiantin trajtimit qё të përdor trajtimin e ujit me qymyr aktiv. Pёr t’ju
përgjigjur këtij shqetësimi u aplikua, pёr herё tё parё, metoda GC-MS për identifikimin e komponimeve që shkaktojnë
kёtё dukuri.
Fjalë kyçe: ujërat e burimeve nёntokёsore, parametrat kimikë, fenoli, GC-MS

Abstract
Natural waters are an important natural resource in our country and chemical evaluation of their quality is of particular
importance. In despite of the studies conducted so far on this subject there are still gaps mainly related to the limited
number of chemical parameters studied and monitoring of various water resources. The dissertation presented for the
"Doctor of Science" degree is focused on three chemical-analytical objectives: 1) The study of the quality of groundwater
in the oil- field of Patos-Marinza; 2) The study of the analytical methods for determination of phenol concentration in
natural waters applying three spectrophotometric methods; 3) Potential use of Gas Chromatography- Mass Spectrometry
(GC-MS) for the identification and determination of the compounds which cause taste and odour in Bovilla’s drinking
water reservoir.
In the present study 14 physico-chemical parameters, and concentration of 6 main ions, 6 heavy metals and 4 nutrients
were determined to evaluate the quality of groundwater in the oil-field of Patos-Marinza. The evaluation of the
groundwater quality in this area presents a special importance because of unauthorized use as drinking water. Quality
assessment is based on the requirement of the Council Directive relating to the quality of water intended for human
consumption [98/83/EC] as well as on the requirement of the Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning
the quality required of surface water intended for the abstraction of the drinking water in the Member States. Water from
these resources meets the A1 category requirements (according to 75/440/EEC) for the measured parameters and may be
used as drinking water after the necessary treatments, with the exception of well Nr. 8 (in Zharrёz), which is mainly
categorized as A2. A statistical evaluation of the performance parameters for the analytical methods was also conducted
assessing precision, accuracy, uncertainty and other parameters. Three spectrophotometric methods for determination of
phenol were optimized and validated: direct photometric method, chloroform extraction method and ion-exchange
spectrophometry method.
From 2001 to 2009 the Bovilla drinking water (principal supply of Tirana), has faced with taste and odour problems
usually during fall and winter time up to early spring. The nuisance, often quite severe, could only be removed by using
advanced and costly treatments through adsorption on activated carbon treatment plant. In order to understand better
source of taste and odour in water, the GC-MS water samples were analyzed using GC-MS technique.
Keywords: groundwater, chemical parameters, phenol, GC-MS
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e kryera deri tani për vlerësimin e cilësisë së ujërave natyrorë, ka ende mangësi që
lidhen kryesisht me numrin e kufizuar të parametrave kimikë të matur si dhe me
burimet ujore të studiuara.
Disertacioni i paraqitur pёr gradёn ―Doktor i Shkencave‖ ka tre objekte studimi
kimiko-analitik pёr ujёrat natyrore: 1) Studimi i cilёsisё sё ujёrave tё burimeve
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(GC-MS) pёr identifikimin dhe përcaktimin e komponimeve qё shkaktojnë erё dhe
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pёrdoren si ujё i pijshëm pas trajtimeve tё nevojshme. Pёrjashtim ёshtё pusi Nr. 8
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Abstract
Natural waters are an important natural resource in our country and chemical
evaluation of their quality is of particular importance. In despite of the studies
conducted so far on this subject there are still gaps mainly related to the limited
number of chemical parameters studied and monitoring of various water resources.
The dissertation presented for the "Doctor of Science" degree is focused on three
chemical-analytical objectives: 1) The study of the quality of groundwater in the oilfield of Patos-Marinza; 2) The study of the analytical methods for determination of
phenol concentration in natural waters applying three spectrophotometric methods; 3)
Potential use of Gas Chromatography- Mass Spectrometry (GC-MS) for the
identification and determination of the compounds which cause taste and odour in
Bovilla‘s drinking water reservoir.
In the present study 14 physico-chemical parameters, and concentration of 6 main
ions, 6 heavy metals and 4 nutrients were determined to evaluate the quality of
groundwater in the oil-field of Patos-Marinza. The evaluation of the groundwater
quality in this area presents a special importance because of unauthorized use as
drinking water. Quality assessment is based on the requirement of the Council
Directive relating to the quality of water intended for human consumption [98/83/EC]
as well as on the requirement of the Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975
concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of the
drinking water in the Member States. Water from these resources meets the A1
category requirements (according to 75/440/EEC) for the measured parameters and
may be used as drinking water after the necessary treatments, with the exception of
well Nr. 8 (in Zharrёz), which is mainly categorized as A2. A statistical evaluation of
the performance parameters for the analytical methods was also conducted assessing
precision, accuracy, uncertainty and other parameters. Three spectrophotometric
methods for determination of phenol were optimized and validated: direct photometric
method, chloroform extraction method and ion-exchange spectrophometry method.
From 2001 to 2009 the Bovilla drinking water (principal supply of Tirana), has faced
with taste and odour problems usually during fall and winter time up to early spring.
The nuisance, often quite severe, could only be removed by using advanced and
costly treatments through adsorption on activated carbon treatment plant. In order to
understand better source of taste and odour in water, the GC-MS water samples were
analyzed using GC-MS technique.
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KAPITULLI I
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME
1.1 Shtrimi i problemit
Me rritjen dhe zhvillimin e popullsisë, rritet edhe kërkesa për ujë të një cilësie më të
mirë (WFD:2000/60). Krahas përdorimit në industri, bujqësi, energjitikë dhe termoenergjitikë, peshkim dhe akuakulturë, sot po rritet dukshëm kërkesa për ujë të pijshëm
me cilësinë e përshtatshme në drejtim të higjenës vetjake dhe turizmit.
Ndotja dhe keqpërdorimi i burimeve natyrore të përtëritshme, konsiderohet një
problem kryesor për dukurinë e ndryshimeve globale. Në veçanti, lumenjtë dhe
liqenet e vendeve në zhvillim vuajnë nga degradimi i madh i cilësisë së ujit (Carpenter
et al, 2000). Ujërat sipërfaqësorë mbledhin sasi gjithmonë e më të mëdha të ujërave
të ndotura dhe të patrajtuara nga zonat e banuara, zona këto me ndikim të madh nga
veprimtaritë e industrisë, nga zhvillimi intensiv i blegtorisë, si dhe nga prodhimi
bujqësor (Anonimous 1,1995).
Cilësia jo e mirë e ujërave është një kërcënim si për vetë ekosistemin ashtu dhe për
shëndetin e njerëzve. Ky është një problem veçanërisht i rëndë dhe shfaq një interes të
madh për zgjidhje sidomos për vendet në zhvillim, ku praktikat e administrimit të
mjedisit nuk sigurojnë përshtatje me zhvillimin ekonomik (Anonimous 2, 1998). Mosadministrimi i shkarkimeve të ujrave urbane të zonave të banuara, i shkarkimeve
industriale, i përdorimit të pesticideve dhe insekticideve në bujqësi, si dhe mungesa e
masave të një trajtimi të duhur dhe ripërdorimit të mbetjeve, kanë çuar në një
degradim të cilësisë së ujërave sipërfaqësore (Faeth, 2000; Gundogdu et al, 2007).
Burimi kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqësore në vendin tonë janë shkarkimet e
lëngëta urbane, që përmbajnë lëndë organike, komponime të tretshme të fosforit dhe
azotit, të cilat favorizojnë proçesin e eutrofikimit, bakterie dhe viruse patogjene,
metale të rënda si dhe lëndë që prishin pamjen e ujërave dhe u japin atyre erë të keqe
(Çullaj 2010; Çullaj et al,.2003).
Në zonat me dendësi të ulët të popullsisë problemet e ndotjes së ujërave sipërfaqësorë
nuk vërehen për shkak të aftësisë vetëpastruese të ujërave. Me rritjen e urbanizimit
aftësia vetëpastruese e ujërave nuk arrin të përballojë shkarkimet e ujërave urbane të
patrajtuara, si pasojë vërehen ndikime të dëmshme në biotën ujore, rrezik të
infeksioneve etj (Anonimous 3, 2008; Wohl, 2006).
Shkarkimet e lëngëta urbane, industriale dhe bujqësore në ujërat sipërfaqësore, janë
një dukuri e cila në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen e cilësisë së ujërave të
lumenjve, liqeneve, të zonave bregdetare dhe të mjedisit në përgjithësi (Bratli, 2000;
Anonimous 4, 2005). Në këtë kuptim merr rëndësi vlerësimi i cilësisë së ujërave
sipërfaqësore dhe përcaktimi i ndotësve kryesorë që shkarkohen në to, me synim
mbrojtjen dhe/ose rehabilitimin e mjedisit si dhe krijimi i bazës së të dhënave për një
menaxhim integral e të qëndrueshëm të burimeve ujore (Mathur, 2005; Anonimous 3,
2008; Anonimous 5 , 2003; Kuchment, 2003).
Kur flasim për cilësinë e ujërave dhe nivelin e ndotjeve të tyre kemi parasysh vetitë
fizike, kimike dhe biologjike (përfshirë edhe ato mikrobiologjike). Nivelet kufi të
treguesve cilësore do të varen kryesisht nga qëllimi i përdorimit të ujërave (Çullaj,
2010).
Njerëzit përdorin kryesisht ujërat e ëmbla sipërfaqësore dhe nëntokësore. Vetëm rreth
3% e gjithë ujit të Tokës është ujë i ëmbël. Rreth 75% e tij gjendet në akujt polarë dhe
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
pjesa tjetër ndodhet në shtresat sipërfaqësore, nëntokësore dhe në atmosferë. Pjesa më e
madhe, rreth 70% e ujërave të ëmbla përdoret për vaditje, rreth 20% në industri dhe
rreth 10% për nevojat shtëpiake.
Vetëm një pjesë shumë e vogël e ujërave mund të konsiderohet si ujë i pijshëm, por
vetëkuptohet se rëndësia e tyre është jetësore. Si ujëra të pijshme parapëlqehet të
përdoren ujërat nga burimet nëntokësore, por gjithmonë e më shumë për qëllime
shtëpiake po përdoren ujërat sipërfaqësore (ujë nga liqenet, rezervuarët ose lumenjtë) pas
përpunimeve të përshtatshme të tyre. Kërkesa kryesore në lidhje me cilësinë e ujërave
për përdorim publik është se ato duhet të jenë "të shëndetshme", pra që mund të përdoren
për tu pirë pa ndonjë rrezik për shëndetin. Shumë vende kanë vendosur standarde të
cilësisë të ujit të pijshëm në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të
Shëndetit. Kërkesat e standardeve për cilësinë e ujit të pijshëm janë shumë të rrepta.
Cilësia e ujërave për përdorim publik specifikohet nëpërmjet parametrave fizikë, kimikë
dhe mikrobiologjikë. Parametrat kryesore që kërkohen për ujin e pijshëm mund të
ndahen në 6 grupe: (në kllapa janë dhënë nivelet maksimale të lejueshme për disa prej
treguesve, të shprehura në mg/L, përveç rasteve që është specifikuar ndryshe): (Çullaj,
2010)
 parametrat organo-leptikë: ngjyra, turbullësia (tejdukshmëria), era dhe shija;
 parametrat fiziko-kimikë: temperatura, pH (6,59,5), përcjellshmëria elektrike
(2500 S/cm, 200C), Cl– (250), SO42– (250), Si, Ca (100), Mg (30), Na (200), K
(10), F– (1,5), oksigjeni i tretur (5,0 mg/L O2);
 substancat e padëshirueshme: NO3– (50), NO2– (0,50), NH4+ (0,50), Fe (0,20),
Mn (0,05), Cu (2,0), Zn (0,1), Al (0,2), B (0,001), Br– (0.01), Cl2 (5), Ba, Ag
lëndë organike të oksidueshme nga KMnO4, karboni organik total, H2S,
substanca të ekstraktueshme në kloroform, hidrokarbure, fenole, lëndë me
aktivitet sipërfaqësor, etj;
 substancat toksike: As (0,01), Cd (0,005), CN– (0,05), Cr (0,05), Hg (0,001), Ni
(0,02), Pb (0,01), Sb (0,005), Se (0,01), pesticide (totali 0,0005, secili 0,0001),
hidrokarbure aromatike policiklike (0,0001); tetra- dhe tri- kloreten (0,01),
trihalometanet (0,1), kloruri i vinilit (0,0005), 1,2 dikloretani (0,003), etj;
 parametrat mikrobiologjik: koliform total, baktere koliform fekale, enterokoke,
baktere totale, etj;
 parametra të tjerë: Kërkesa Biokimike për Oksigjen (BOD5) (<9), fortësia totale,
alkaliniteti (min. 30 mg CaCO3/L).
Rëndësinë parësore në cilësinë e ujërave të pijshëm e kanë padyshim treguesit
mikrobiologjik, sepse ndotjet mikrobiale të ujit të pijshëm mund të shkaktojnë shumë
lehtë sëmundje dhe epidemi të rrezikshme. Mikroorganizmat e ujit që shkaktojnë
sëmundje në njerëzit mund të jenë baktere (p.sh. salmonella typhy që shkakton tifon,
vibrio cholerae që shkakton kolerën, shigellas që shkakton dizenteri, etj), viruse,
protozoar (cryptosporidium parvum që shkakton diarre), etj. Meqenëse nuk është e
mundur që çdo ditë të kontrollohet uji për të gjithë mikroorganizmat sëmundjesjellëse,
atëherë kontrollohet për numrin e baktereve të Escherichia Coli (E. coli) dhe të grupit
koliform. Duhet që bakteret E. coli, të cilat janë tregues i ndotjeve fekale të ujërave, të
mos ndodhen në 250 mL ujë.
Karakteristikat kimike të ujit të pijshëm janë të shumta dhe të larmishme, që nga
përqendrimet e ulëta të substancave inorganike toksike të tilla, si merkuri, plumbi,
kadmiumi, deri tek përqendrimet tepër të ulëta të ndotësve organikë të tillë si
hidrokarburet aromatike policiklike, pesticidet, komponimet e halogjenuara, etj.
Vlerësohet se në ujin e pijshëm mund të ndodhen deri 1000 substanca dhe është e
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
kuptueshme se laboratorët e kontrollit mund të mos diktojnë raste të veçanta të
ndotjeve, të cilat mund të ndodhin si në impiantin e trajtimit ashtu edhe në rrjetin e
shpërndarjes (Çullaj, 2010).
1.2 Ndotja dhe burimet e ndotjes së ujërave
Shumë probleme të ndotjeve të ujërave natyrore kanë qenë të panjohura për një kohë
relativisht të gjatë, deri sa ato janë bërë të dukshme dhe të matshme. Ndotjet e ujërave
janë më shpesh një problem lokal që shkaktohen nga shkarkimet e mbeturinave të
lëngëta në lumenj apo liqene, kryesisht nga shkarkimet e ujërave të zeza.
Studimi i ndotjeve të ujërave përbën një problem të rëndësishëm mjedisor. Janë të
shumta lëndët kimike që mund të shkaktojnë ndotje të ujërave; ndër më të zakonshmet
përmendim: mbeturinat e lëngëta urbane dhe industriale, plehrat kimike, pesticidet dhe
kimikatet e tjera që përdoren në bujqësi, lëndët larëse sintetike (detergjentet), nafta dhe
produktet e saj, metalet e rënda, etj.
Burimet e ndotjes së ujërave kanë origjinë natyrore dhe/ose antropogjene dhe mund të
ndahen në dy grupe: burime pikësore dhe jopikësore (Çullaj, 2010; Roberts and Alley,
2001).
Burimet pikësore më të rëndësishme janë: shkarkimet e mbeturinave të lëngëta
urbane (ujërat e zeza) dhe të fermave blegtorale, shkarkimet e mbeturinave të
industrisë, ujërat e shpëlarjes nga vend-depozitimet e mbeturinave të ngurta, etj.
Burimet jo-pikësore (ose difuze) më të zakonshme janë: shkarkimet e ujërave të
drenazhimit të tokave bujqësore, reshjet e ndotura (në veçanti depozitimet acide),
rrjedhjet e tubacioneve të ujërave të zeza, ujërat e shpëlarjes së rrugëve, etj. (Carpenter,
2008).
Sipas pasojave që shkaktojnë, substancat ndotëse të ujërave mund të ndahen në disa
grupe:
(a) Substanca që janë tepër toksike për njerëzit ose për florën dhe faunën ujore, si p.sh.
Pb, Hg, Cd, As, cianuret, pesticidet, etj.
(b) Substanca të rrezikshme për njerëzit ose florën dhe faunën, të cilat shkaktojnë
dëmtime kronike ose letargjike kumulative, p.sh. hidrokarburet aromatikë polinuklear
(PAH), klorofenolet dhe shumë barna mjekësore.
(c) Substanca të cilat në përqendrime të ulëta nuk janë shumë toksike, por bëhen të tilla
duke marrë pjesë në procese të caktuara biokimike në ujërat (p.sh. shndërrimi i merkurit
inorganik në metil merkur) ose për shkak të akumulimit të tyre në mikroorganizma të
caktuara (zakonisht nga planktoni).
(d) Substanca që shkaktojnë rritjen e BOD (COD); të tilla janë sidomos shkarkimet e
ujërave të zeza, mbeturinat e lëngëta të industrisë ushqimore, të fermave blegtorale, etj.
(e) Substanca që mund të shkaktojnë rritjen e shkallës së eutrofikimit të ujërave (nitratet
dhe fosfatet).
(f) Substanca që dëmtojnë pamjen e ujërave, p.sh. nafta, detergjentet, llumrat, grimcat në
suspension, shishet plastike, etj.
(g) Mikroorganizma që janë patogjene për njerëzit, p.sh. Salmonella, Cholera vibrio, etj.
1.2.1. Burimet antropogjene të ndotjeve
Ndotja kimike me burim antropogjen shkaktohet nga veprimtaria urbane që përfshin
mbeturinat e prodhuara nga jetesa e përditshme në banesa, punë, komunikacion si dhe
nga veprimtaria teknogjene që përfshin prodhimin industrial (Ibe et al., 2009).
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Industria minerale dhe ajo kimike janë dy burimet më të rëndësishme të ndotjeve
kimike, ndonëse ndikim jo të pakët kanë edhe industritë e tjera si ato të pesticideve,
elektrike, prodhimit dhe përpunimit të lëkurave, letrës, si dhe mbetjet urbane. Burimet
antropogjene të ndotjes së ujrave klasifikohen në 6 kategori (Çullaj, 2010; Roberts
and Alley, 2001)
1) Burimet industriale të ndotjes së ujrave;
2) Burimet komunale të ndotjes;
3) Burimet bujqësore të ndotjes;
4) Burimet e rrjedhjeve nga reshjet;
5) Burimet nga depozitimet e ngurta;
6) Burimet e ndotjes së ujit nga rrjedhjet e depozitave nëntokësore.
1.2.2 Burimet natyrore të ndotjes së ujit
Zonat që nuk kanë pësuar ndikime të rëndësishme nga aktiviteti antropogjen mund të
shkaktojnë ndotje të mjediseve ujore, kryesisht nëpërmjet rrjedhjes (shpëlarjes) së
rreshjeve (Faeth, 2000). Burimet ndotëse të tokës mund të përmbajnë çdo material
organik dhe jorganik të tokës.
1.3 Pasojat e ndotjes së ujërave
Çdo ndotje e mjedisit shoqërohet me pasojat e saj në mjedisin pritës. Për ujrat e ëmbla
sipërfaqësore pasojat kryesore janë eutrofikimi i ujrave dhe acidifikimi i ujërave
natyrore.
Termi ―eutrofikim i ujërave‖ përdoret për të përshkruar një situatë, ku vërehet një
përshpejtim i konsiderueshëm i rritjes së algave dhe bimëve të larta në ujërat, për shkak
të rritjes së furnizimit me nutrientë, duke patur si pasojë dëmtimin e cilësisë së ujit dhe
prishjen e balancës të organizmave të pranishme. Eutrofikimi është fenomen që ka si
origjinë ndotjen e ujrave kryesisht nga shkarkimet e ujrave të zeza urbane apo si
rrjedhim i aktivitetit bujqësor (nga drenazhimi i tokave bujqësore) (Revenga & Mock,
2000; Faeth, 2000).
Përsa i përket acidifikimit të ujërave shkaqet kryesore janë dukuria e shiut acid si dhe
shkarkimet e ujërave të minierave që përmbajnë shtresa squfurmbajtëse, si ato të
qymyrit, hekurit, plumbit, zinkut dhe bakrit direkt në mjedis, pa kryer më parë ndonjë
trajtim paraprak të tyre. Sidomos janë me aciditet të lartë ujërat e drenazhimit nga
nëntoka dhe sipërfaqja e minierave të qymyrit për shkak të pranisë së piritit (FeS2) në
shtresat e qymyrit.
Efektet e ndotjes kimike shprehen në toksicitetin që ato shkaktojnë tek organizmat.
Toksiciteti akut jep ç‘rregullime që për pak kohë shkaktojnë prishjen e sistemit
fiziologjik dhe zhdukjen e organizmit, ç‘ka njihet si helmim vdekjeprurës. Toksiciteti
subkronik, sjell ç‘rregullime të cilat nuk kanë efekte të konsiderueshme në shkurtimin
e jetës normale, të paktën jo më shumë se një të dhjetën e saj. Toksiciteti kronik sjell
ç‘rregullime të cilat nuk kanë efekte të ndjeshme në kohën e jetesës së organizmave.
Efektet toksike shkaktohen nga elemente kimike që shkaktojnë ndotje kimike, pra nga
elemente toksike. Midis elementeve që mund të shkaktojnë ndotje kimike dallohen
elementet esenciale dhe jo esenciale.
Çdo organizëm i gjallë ka nevojë, përveç elementeve kryesore, edhe për një sërë
elementesh gjurmë që kërkohen nga disa enzima për metabolizmin. Këto elemente të
domosdoshëm për organizmin quhen esenciale. Një përmbajtje më e lartë ose më e
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
ulët e këtyre elementeve mund të jetë me pasoja të padëshirueshme. Elementet jo
esenciale nuk janë të domosdoshëm për organizmin, si pasojë mungesa e tyre nuk sjell
pasoja. Ato tolerohen nga organizmat deri në një nivel të caktuar, mbi të cilin sjellin
pasoja toksike. Risku shkaktohet nga ato elemente që mund të sjellin efekte toksike,
në rastet kur përmbajtja e tyre në mjedis është më e lartë ose më e ulët se përmbajtja
normale për organizmat. (Tashko, 2006; USEPA, 2004)
Shpeshherë, në literaturë jepen të dhëna mbi ndikimin e përmbajtjes të elementeve
gjurmë në shëndetin e njeriut. Por duhet thënë se është shumë e vështirë gjetja e
korrelacioneve të besueshme ndërmjet përqendrimit të një elementi dhe pasojave të tij
në organizëm. Në pamundësi të kryerjes së eksperimentimeve laboratorike tek
njerëzit, interpretimi apo ekstrapolimi i rezultateve të marra nga provat me kafshët
duhen parë me shumë rezerva.
1.4 Trajtimet që i bëhen ujit të pijshëm
Natyra dhe shkalla e trajtimeve që i bëhen ujit për ta bërë atë të përdorshëm për
konsum do të varen nga natyra dhe cilësia e ujit në burim. Ujërat që merren nga
burimet nëntokësore kërkojnë zakonisht shumë pak trajtime (vetëm filtrim ose
dekantim dhe dezifenktim). Ndërsa ujërat sipërfaqësore, për t‘u bërë të përshtatshëm
për përdorim shtëpiak kërkojnë disa trajtime paraprake fizike dhe kimike.
Kjo nuk do të thotë se çdo ujë nëntokësor është me cilësi të pranueshme si ujë i
pijshëm. Ujërat nëntokësorë mund të pësojnë ndotje nga burime të shumta. Në dallim
nga ujërat sipërfaqësore ku proceset e vetëpastrimit biologjik zgjasin disa ditë apo
javë, në ujërat nëntokësore këto procese zhvillohen me shumë vështirësi dhe mund të
zgjatin disa dekada, për shkak të aktivitetit biologjik të ulët dhe të mungesës së
oksigjenit. Madje në raste të veçanta mund të mos arrihet që uji të riaftësohet
plotësisht.
Një nga rreziqet më të mëdha të ndotjeve që mund të pësojnë ujërat nëntokësore është
kripësimi i tyre, që ndodh kur bëhet një mbishfrytëzim i nxjerrjes së ujit nga baseni
(mbi mundësinë e riaftësimit të rezervës ujore). Kjo përbën një dukuri mjaft të
përhapur sot për shkak të rritjes së kërkesave për ujë nga qendrat urbane.
Në varësi të cilësisë së tyre, burimet e ujërave për qëllime urbane mund të ndahen në
tri kategori A1, A2 dhe A3, bazuar në vlerat e parametrave që uji duhet të plotësojë.
Direktiva mjedisore e Komunitetit Europian për kategorizimin e cilësisë së ujërave
sipërfaqësore që kanë si qëllim përdorimin për ujë të pijshëm (EC Environmental
Directives 1975) paraqitet në pasqyrën I-1.
Vlerat e detyrueshme kanë të bëjnë me parametrat që konsiderohen të kenë një efekt
të rëndësishëm në shëndetin publik. Qeveritë e vendeve përkatëse duhet t‘i zbatojnë
në mënyrë rigoroze këto norma. Direktivat e Komunitetit Europian rekomandojnë
metoda standarde të trajtimit për transformimin e ujit sipërfaqësor të cilësisë A1, A2
dhe A3 në ujë të pijshëm:


Kategoria A1, kërkon trajtim fizik të thjeshtë dhe dezifektim, p.sh. një filtrim
të shpejtë dhe dezifektim.



Kategoria A2, kërkon një trajtim fizik normal, trajtim kimik dhe para-klorinim,
koagulim, flokulim, dekantim, filtrim, dezifektim (klorinim përfundimtar).



Kategoria A3, kërkon trajtim intensiv fizik dhe kimik, klorinim të lartë,
koagulim, flokulim, dekantim, filtrim, trajtim me qymyr aktiv, dezifektim
(ozon, klorinim përfundimtar).
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Pasqyra I-1. Direktivë mjedisore e Komunitetit Europian për kategorizimin e cilësisë së
ujërave sipërfaqësore që kanë si qëllim përdorimin për ujë të pijshëm.

Parametri

pH
Lëndë të
ngurta në
pezulli (mg/L)

Vlera e
rekomanduar
A1 [6.5-8.5]
A2 [5.5-9.0]
A3 [5.5-9.0]

A1 [22]
A2 [22]
A3 [22]

Përcjellshmëria
elektrike
(µs/cm në
20ºC)

A1 [1000]
A2 [1000]
A3 [1000]

Fosfatet
(mg/L P2O5)

Shkalla e
ngopjes (% O2)

Amoniumi
(mg/L)

A1 [25]
A1 [0.4]
A2 [0.7]
A3 [0.7]
A1 [>70 %
ng.]
A2 [>50 %
ng.]
A3 [>30 %
ng.]
A1 [0.05]
A2 [1.0]
A3 [2.0]

Metoda e referencës

Elektrometri
Filtrim me filtër membranor
45 µm, tharje në 105ºC dhe
peshimin e tij

A1 [25]

Temperatura
(ºC)

Nitratet
(mg/L)

Vlera e
detyrueshme

A1 [25]
A2 [25]
A3 [25]

Matje me termometër

Elektrometri
A1 [50]
A2 [50]
A3 [50]

Spektrofotometria e
absorbimit molekular
Spektrofotometria e
absorbimit molekular

Metoda Winkler
Metoda elektrokimike

A2 [1.5]
A3 [4.0]

Spektrofotometria e
absorbimit molekular

Dezinfektimi i ujit ka rëndësi të veçantë për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve
infektive (kolerë, tifo, diarre, etj). Për këtë qëllim, mund të përdoren tri lëndë
dezinfektuese: klori, dyoksidi i klorit dhe ozoni.
Ujërat që trajtohen për t‘u bërë të përshtatshëm për përdorime urbane mund të mos
jenë të përshtatshëm për shumë përdorime të tjera, për shembull për prodhimin e
avullit në kaldaja, për industrinë farmaceutike, për industrinë elektronike dhe për disa
prodhime kimike. Në këto raste, bëhen trajtime specifike të ujit të pijshëm për të
arritur shkallën e nevojshme të pastërtisë në varësi të kërkesave të teknologjisë
përkatëse (Çullaj, 2010).
Për vlerësimin e cilësisë së ujërave të pijshëm janë vendosur mjaft standarde, një ndër
këto është edhe Direktiva e Komunitetit Europian 98/83/EC, datë 3.11.1998, e cila
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jepet në mënyrë të pjesshme (lidhur vetëm me parametrat e analizuar gjatë këtij
studimi) si më poshtë:
Pasqyra I-2. Direktivë mjedisore e Komunitetit Europian 98/83/EC për cilësinë e ujërave
të pijshëm

Parametri

Vlera e rekomanduar

Temperatura (ºC)
pH
Përcjellshmëria elektrike
(µS/cm në 20ºC)
Kloruret (mg/l)
Sulfatet (mg/l)
Kalciumi (mg/l)
Magneziumi (mg/l)
Natriumi (mg/l)
Kaliumi (mg/l)

12
6.5 ≤ pH ≤ 8.5

Vlera maksimale e
lejueshme (VML)
25
9.5

400

2500

Nitratet NO 3 (mg/l)

25

25
25
100
30
20
10

Nitritet NO 2 (mg/l)

250
50
175
12
50
0.1

Amoniumi NH 4 (mg/l)

0.05

0.5

Fosfatet (µg/L P2O5)

400

5000

Indeksi i KMnO4 (O2 mg/l)
Fe (µg/l)
Mn (µg/l)
As (µg/l)
Cd (µg/l)
Cr (µg/l)
Ni (µg/l)

2
50
20

5
200
50
50
5
50
50

Pb (µg/l)

50
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KAPITULLI II
VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE NËNTOKËSORE (PUSEVE) PRANË
ZONËS NAFTËMBAJTËSE PATOS-MARINËZ NGA PIKËPAMJA KIMIKE
Rritja e veprimtarisë ekonomike është një faktor i rëndësishëm që ndikon në situatën
mjedisore. Veprimtaritë industriale, ku bën pjesë edhe sektori i naftës, janë burimi i
parë i ndikimeve mbi mjedisin në zonat naftëmbajtëse dhe në afërsi të tyre. Ky
aktivitet ka ndikim të drejtpërdrejtë, në ajër, në ujë dhe në tokë. Kjo, jo vetëm për
nivelet e larta të shkarkimeve të industrisë nxjerrëse të naftës dhe përpunimit të saj,
por edhe për natyrën e substancave ndotëse me rrezikshmëri të madhe dhe me kosto të
lartë pastrimi.
Ujërat që shkarkon industria e naftës, kanë në përbërjen e tyre përbërës të naftës si
hidrokarbure, fenole, lëndë tensioaktive, etj., të cilat dëmtojnë shumë gjallesat bimore
e shtazore në mjediset ujore ku derdhen.
Shqipëria në disa zona është përballur me situata mjedisore të rënda të shkaktuara nga
industria. Është aktuale ndotja që vjen nga nafta në zonën naftëmbajtëse të Patos
Marinzës dhe në zona të tjera.
Prej shumë vitesh në industrinë e naftës ushtrojnë aktivitetin e tyre disa qëndra për
prodhimin e naftës dhe gazit, si dhe dy uzina për përpunimin e naftës, të cilat derdhin
shkarkimet e tyre ujore në lumin Gjanicë.
Vlerat e treguesve të ndotjes janë relativisht të lartë dhe bëhen një burim potencial
ndotje për ujërat sipërfaqësore të lumit Gjanicë ku derdhen. Shkalla e ndotjes së lumit
duket madje me sy të lirë dhe familjet që jetojnë pranë zonave të naftënxjerrjes janë të
ekspozuara ndaj rreziqeve për shëndetin. Ndotja është evidente, si brenda ashtu dhe
jashtë zonës së naftës, e krijuar kjo nga shkarkimet e pakontrolluara dhe të patrajtuara
nga vendburimet e naftës dhe nga rafineritë, në formën e shkarkimeve rrjedhëse dhe të
transportuara nga burimet hidrike në distanca të mëdha (QKSHH 2003; 2004).
2.1 Vështrim i përgjithshëm mbi zonën në studim
Fusha naftëmbajtëse e Patos-Marinzës bën pjesë në Ultësirën Bregdetare, në kufi me
pjesën mes Kodrave të Mallakastrës, thuajse në pjesën qëndrore të saj, dhe konkretisht
përfshihet në atë që quhet Myzeqeja e Vogël ose Myzeqeja e Fierit. Ajo kufizohet në
veri fshati Kallm dhe Jagodinë, në lindje fshati Marinëz, ne jug fshati Visokë dhe në
perëndim fshati Sheqiishtë dhe Belinë. E zbuluar në vitin 1928, ajo është një nga
fushat e naftës më të mëdha në tokë në Evropën kontinentale. Prodhimi i parë
komercial u realizua nga pjesa jugore e fushës (Patos) në vitet 1930. Që prej asaj
kohe, më shumë se 2400 puse janë shpuar në fushën e Patos-Marinzës me thellësi që
varion nga 300 m në më shumë se 1900 m, dhe me thellësinë që vjen në rritje nga
jugu në veri. Shumë prej këtyre puseve janë jo në shfrytëzim dhe një numër akoma
më i madh prodhojnë në nivele shumë të ulëta. Aktualisht dy janë kompanitë që
operojnë në këtë fushë; Bankers Petroleum, puset dhe infrastruktura e të cilit janë të
përqendruara në pjesën qëndrore të zonës në studim dhe Albpetrol, puset dhe
infrastruktura e të cilit është e pozicionuar ne jug të zonës. Nga vendodhja e puseve
aktive mund te themi se Belina, Kallm i Vogël, Kallm i Madh, Zharrëz dhe Marinza
janë zonat ku dhe objektet e banimit janë më të përqendruara dhe pranë puseve, madje
në fshatin Belinë ka objekte banimi në të cilat largësia më e afërt me puset varion nga
20 m deri 50 m (VSM, 2013).
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Figura II-1. Harta e Shqipërisë dhe zona në studim

Figura II-2. Pamje nga fusha e naftës
2.1.1 Toka, gjeologjia dhe gjeomorfologjia
Rajoni në studim është formuar mbi një strukturë sinklinale të thellë me krahë mjaft të
shtrirë që fillon në afërsi të Patosit e shtrihet drejt veriperëndimit në Marinzë,
Sheqisht, etj. Karakterizohet nga një pjerrësi e vogël e relievit, e mbuluar me toka
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argjilore të papërshkueshme, shira të shumtë e të rrëmbyer dhe me vërshime të lumit
të Semanit. Paqëndrueshmëria e theksuar e rrjedhjeve të lumit ka bërë që shtrati i tij të
ndryshojë disa herë gjatë epokave historike. Në këtë zonë, shtrati është i cekët,
rëndom mbi aluvionet e veta, duke dalë shpesh herë nga shtrati i tij e duke formuar të
rinj, duke braktisur të vjetrit. Megjithë pjerrësinë vogël të fushave, në sektorët më
jugorë të rajonit, vërehen pjesë kodrinore të përfaqësuara nga mbetje errozionale të
depozitimeve të Plioçenit, disnivele e pjerrësi natyrore dhe artificiale.
Gjatë viteve 1958-1965 është realizuar bonifikimi i zonës fushore Fier-Roskovec, ku
gjendeshin shumë këneta si ajo e Sheqit, Marinzës dhe Roskovecit. Transformimet e
bëra nga njeriu, çuan në krijimin e peisazheve të reja antropogjene me karakter
bujqësor, urban dhe industrial, duke prishur në një farë mënyre ekuilibrin e
ekosistemeve natyrore.
Rajoni Patos-Marinëz në sipërfaqe mbulohet kryesisht nga depozitime të Kuaternarit,
me disa pulla të veçuara e të përhapura kryesisht në pjesën më jugore të rajonit të
përfaqësuara nga depozitime Pliocenike.
Rajoni ka ndërtim strukturor dykatësor. Kati i poshtëm përfaqësohet nga struktura
brahiantiklinale e Patos-Verbasit me shtrirje juglindje-veriperëndim. Pjesa qëndrore e
strukturës, ajo Zharrëz-Verbas paraqitet e erroduar deri në nivelet e Mesozoit. Mbi
këto ―dritare‖ vendosen depozitimet e Tortonianit (N12t) të katit të sipërm tektonik të
përfaqësuara nga depozitimet e suitave Bubullima, Marinza, Driza, etj, që vendosen
me diskordance këndore dhe azimutale mbi ato më të vjetra.
Depozitimet e Tortonianit përfaqësohen nga depozitime argjilo-ranore të dalluara
mjaft qartë në suita të ndryshme të quajtura Bubullima, Gurët e Zez, Marinza, Driza,
Gorani dhe Kuçova. Shtratimet e naftës lidhen vetëm me suitat Bubullima, Marinza
dhe Driza. Depozitimet e Mesinianit vendosen mbi ato të Tortonianit e përfaqësohen
nga suita Polovina, ndërthurje ranoresh, konglomeratesh e argjilash. Mbi këto
depozitime vendosen transgresivisht ato të Pliocenit të përfaqësuara nga suitat
Helmesi dhe Rrogozhina (VSM, 2013).
2.1.2 Rrjeti hidrik dhe ujërat
Zona e vendburimit përshkohet nga lumenjtë Seman e Gjanicë dhe nga përrenj me
rrjedhje jo të qëndrueshme. Rilievi disi i thyer nga një sërë kodrash, në mënyrë
periodike gjatë kohës së reshjeve të mëdha atmosferike ka kushtëzuar formimin e
rrekeve të parëndësishme që në fund të fundit do përfundojnë në rrjedhën e lumit
Seman e Gjanicë. E gjithë fusha përshkohet nga një sistem kanalesh drenimi të
rregullt të ndërtuar me fillimin e zbulimit dhe vënies në shfrytëzim të vendburimit.
Këto kanale përfundojnë në kolektorin kryesor Roskovec-Hoxharë. Gjendja e këtyre
kanaleve aktualisht është e keqe. Uji që mbush ato është i përmbytur nga njolla nafte
apo edhe nga pellgje nafte, sa të krijohet ideja se janë kanale transporti për naftë dhe
jo kanale drenimi.
Vetitë litologjike të shtresave në kontakt me sipërfaqen bëjnë që edhe pse niveli i
ujërave nëntokësore të jetë afër (në periudhën e verës rreth 2 m nga sipërfaqja dhe në
dimër ky nivel ngrihet duke bërë që uji të vijë në sipërfaqe), ato të mos shfrytëzohen.
Këto shtresa me përshkushmëri të ulët, vazhdojnë deri në thellësi të mëdha duke bëre
normalisht të pandjeshme nga sipërfaqja ndotjen e shtresave ujore me interes
shfrytezimi komunal.
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2.1.3 Flora dhe fauna
Nga pikpamja fitoklimatike rajoni i studimit shtrihet në brezin e pyjeve dhe
shkorreteve mesdhetare dhe karakterizohet nga një diversitet habitatesh dhe
komunitetesh bimore, të tilla si vegjetacion i shtretërve të lumenjve, ligatinor i ujrave
të ëmbla ose të stadeve të ndryshme të degradimit të tyre, natyrore, gjysëm natyrore
dhe artificiale apo të krijuar nga aktiviteti njerëzor.
Ne florën e kёtyre mjediseve shfaqen degradime të pyjeve primitive të dikurshëm të
dominuar nga ilqja (Quercus ilex), ardhur si rezultat i veprimtarisë abuzive
antropogjene nëpërmjet shpyllëzimeve, prerjeve, djegieve, kullotave intensive, etj,.
Vihen re toka bujqësore të punueshme, të degraduara dhe të abondonuara. Mё shpesh
vihen re sipёrfaqe tё konsiderueshme tё mbuluara nga Rubus ulmifolius (ferra) dhe
Paliurus spina-christi (driza). Tregues tё tjerë tё këtij degradimi janë përhapja në një
shkallë të konsiderueshme e specieve te tilla si; species invazive Dittrichia viscosa,
dhe llojeve antropogjene Asphodelus aestivus, Andropogon ischaemum, Erigeron
canadensis,etj. Më shpesh në këto mjedise vihen re formacione shkurrore të dominuar
nga pralli (Quercus coccifera). Konsiderohet si element i degradimit të formacioneve
klimaks të ilqes, për shkak te mbishfrytëzimeve, kullotjes intensive e pa kriter dhe
zjarreve. Areali i tij, dikur i vazhduar, është mjaft i fragmentuar edhe për shkak të
aktivitetit bujqësor, shpyllëzimeve, kryesisht për qëllime të kultivimit të kulturës së
ullirit e të vreshtave (VSM, 2013).
Krahas stadit të dominuar nga pralli (Quercus coccifera) një stad tjetër degradimi i
pёrhapur në këtë rajon ёshtё dhe ai i dominuar nga gjineshtra (Spartium junceum), qё
pёrfaqёson edhe specien dominante tё ketyre mjediseve.

Figura II-3. Vegjetacioni me llojet invazive mbulon sipёrfaqe tё konsiderueshme nё
kёtё zonё (Marinёz)
Pyjet halorё mesdhetare tё kultivuar. Nё njё pjesё tё konsiderueshme tё terrenit,
kryesisht në vende me shpate shumë tё ekspozuar ndaj erozionit, vihen re fragmente
tё formacioneve pyjore halorёsh mesdhetarё tё kultivuara rreth 30 – 40 vjet mё parё,
me specie dominante Pinus halepensis dhe rrallёherё P. pinaster. Duke qenё shpesh
pranё qendrave tё banuara kёto formacione rrallёherё paraqiten nё gjendje tё mirё dhe
tё padёmtuar nga veprimtaria njerёzore. Kati shkurror dhe ai barishtor i kёtyre
formacioneve pёrfaqёsohen nga elementё të friganave tё tilla si Phlomis fruticosa,
Thymus capitatus, Erica manipuliflora, Satureja montana, Salvia officinalis, S.
verbenaca, Micromeria graeca, elementё tё pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare tё tilla
si Phillyrea angustifolia, Cercis siliquastrum, Pistacia lentiscus, Erica arborea,
Smilaxaspera, Rubia peregrina, Pistacia lentiscus, Erica manipuliflora, Anthyllis
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hermanniae, Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, Asparagus acutifolius etj.,
elementё tё degradimit tё pyjeve dhe shkorreteve mesdhetare tё tilla si Andropogon
ischaemum, Paliurus spina – christi, si dhe shpesh nga specie tё rastёsishme nga tё
cilat mё shpesh hasen Arum italicum, Marrubium vulgare, Pteridium aqualinum etj.
Brezi i dushqeve. Formacione të pyjeve me shparth (Quercus frainetto) e qarr
(Quercus cerris) si dhe stadeve të degradimit të tyre formacione me shkozë (Carpinus
orientalis) takohen në njё pjesё tё konsiderueshme tё rajonit kodrinor të zonës, por
rrallёherё nё gjendje tё mirё. Përfaqesojnë pergjithesisht pyje të degraduar, te trajtuar
si cungishte, qe perdoren nga popullsia lokale per prodhimin e druve te zjarrit dhe
lendes së holle si dhe per mbareshtrimin e bagetive (kullotë dhish dhe krasitje). Pylli
natyror dominohet kryesisht nga qarri (Quercus cerris), i shoqëruar nga bunga
(Quercus pubescens) apo shparthi (Quercus frainetto).

Figura II-4. Brez pyjor me Salix alba, Populus canadensis Zharrëz. Vegjetacion me
Phragmites australis dhe Gliceria plicata
2.2 Materiali dhe metoda
2.2.1 Qëllimi i studimit
Qёllimi kryesor i këtij studimi ka qënë vlerёsimi kimik i cilësisë së ujërave
nëntokësore në zonën naftëmbajtëse Patos-Marinëz.
Vlerёsimi i cilёsisё sё ujërave tё puseve në këtë zonë është bërë duke marrë nё
konsideratё faktin se këto ujëra pёrdoren si ujё i pijshёm, prandaj vlerёsimi i cilёsisё
sё tij është bёrë nё lidhje me Direktivën e Komunitetit Europian për ujërat e pijshëm
[98/83/EC] si dhe me Direktivën e Komunitetit Europian EC/CEC/440 datë
16/06/1975 ―Cilësia ujërave sipërfaqësore që kanë si qëllim përdorimin për ujë të
pijshëm‖.
2.2.2 Metodika e punës
1) Numri dhe pozicioni i stacioneve të kampionimit është bërë duke marrë parasysh
faktin që mostrat të përfaqësonin sa më mirë të gjithë zonën e marrë në studim. Për
këtë qëllim u mendua se 15 mostra ujore të marra në pesë fshatrat kryesorë që
kufizojnë këtë zonë naftëmbajtëse mund të jepnin një tablo të qartë të situatës
mjedisore në këtë rajon.
Në pasqyrën e mëposhtme jepen në mënyrë të detajuar pozicionet gjeografike të
vendmarrjes së mostrave si dhe thellësitë përkatëse.
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Pasqyra II-1. Përshkrim i detajuar i stacioneve të kampionimit të mostrave të ujërave
Stacioni i
Pozicioni gjeografik
Thellësia
marrjes së
Vendndodhja
(m)
Gjerësi
Gjatësi
mostrave
35

Sheqisht

19°37'28.94"E

100

Sheqisht

40°43'46.89"N

19°37'19.28"E

25

Sheqisht

S4

40°43'10.93"N

19°38'31.16"E

70

Sheqisht

S5

40°44'0.49"N

19°39'58.18"E

1900

Marinёz

S6

40°43'47.74"N

19°40'5.60"E

1700

Marinёz

S7

40°43'25.19"N

19°39'28.84"E

45

Marinёz

S8

40°42'59.14"N

19°39'35.97"E

100

Zharrёz

S9

40°45'45.90"N

19°39'2.93"E

100

Zharrёz

S10

40°45'46.65"N

19°37'57.62"E

2000

Kallm

S11

40°45'22.90"N

19°37'51.45"E

25

Kallm

S12

40°44'54.07"N

19°38'57.37"E

35

Kallm

S13

40°44'43.22"N

19°38'44.03"E

1700

Belinё

S14

40°44'39.14"N

19°38'50.60"E

20

Belinё

S15

40°44'37.28"N

19°38'48.62"E

1300

Belinё

S1

40°43'22.56"N

19°37'32.65"E

S2

40°43'28.84"N

S3

2) Parametrat për të cilët janë kryer matje gjatë këtij studimi janë:
 Parametrat fiziko-kimikë: Temperaturë, pH, Përcjellshmëri elektrike, DO,
%DO, BOD, COD, UV-A, Indeksi KMnO4, TSS, TDS, Turbullira, Alkaliniteti,
Fortësia totale.
 Përqendrimi i joneve kryesore: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3 , Cl-, SO42 .
 Përqendrimet e elementëve ushqyes: P-PO 34 , N-NO 3 , N-NO 2 , N-NH 4 .
 Përqendrimet e metaleve të rënda: Pb, Cd, Cr, Ni, Fe, Mn.
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3) Metodika e marrjes dhe ruajtjes së mostrave. Metodika e trajtimit paraprak të
tyre.
Marrja e mostrave është realizuar nëpërmjet pompave të instaluara në brendësi të
puseve. Fillimisht uji është lënë të rrjedhë për disa minuta dhe pastaj është mbledhur
në shishe PET me vëllim 2 litër. Mostrat e ujit janё konservuar me ngrirje nё -20 ºC
dhe për disa analiza kimike me acidifikim, sipas metodikave pёrkatёse të
rekomanduara në Metodat Standarde Amerikane të Ujërave (―Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater‖, APHA 1998). Për mostrat e DO dhe BOD
dhe UV-A janë përdorur enë të posaçme qelqi.
4) Vlerësimi i performancës analitike të metodave të analizës
Gjatё kёtij studimi ёshtё vlerёsuar performanca analitike e metodave tё pёrdorura si
mё poshtё:
Vlerësimi i lakores së kalibrimit, ndjeshmërisë dhe kufirit të diktimit.
Vlerësimi i përpikësisë së metodës.
Vlerësimi i saktësisë së metodës.
Vlerësimi i pasigurisë së metodave të përcaktimit.
5) Analiza statistikore
Të dhënat e matjeve u përpunuan duke përdorur teknika statistikore me qëllim:
(i) Vlerësimi i rezultateve të matjeve.
(ii) Vlerësimi i parametrave të performancës së metodave të matjes.
(iii)Krahasimi i rezultateve.
(iv) Hetimin për diktimin e korrelacioneve sinjifikative ose vërtetimin e korrelacioneve
të sinjifikuara.
Mbi të dhënat e përfituara për parametrat e matura në mostrat ujore, u aplikua
përpunimi statistikor nëpërmjet programeve kompjuterike EXCEL dhe MINITAB.
Përpunimi statistikor përfshin analizën statistikore (decscriptive statistics, korrelimi
midis variablave), analiza multivariable e grupit për stacionet dhe parametrat (Cluster
Analysis), si dhe analizën faktoriale.
Analiza e grupit ka për qëllim grupimin e variablave në grupe me ngjashmëri të lartë
midis përbërësve brenda grupit si dhe të identifikojë dallimet midis grupeve të veçanta
duke përcaktuar distancën midis tyre. Nga ana tjetër, nëpërmjet analizës faktoriale,
arrihet të reduktohet numri i faktorëve të marrë në studim duke përzgjedhur një numër
minimal faktorësh që ndikojnë në kovariancën e një numri të madh variablash të
marrë në studim. Me anë të rrotullimit ortogonal (Varimax rotation), shprehet më
qartë rëndësia e ndikimit të çdo faktori të përzgjedhur, në shpërndarjen e të dhënave.
2.2.3 Metodikat e matjeve të parametrave fiziko-kimik, nutrientëve dhe metaleve të
rënda në ujëra
Temperatura, pёrcjellshmёria elektrike dhe pH janё matur drejtpёrdrejtё nё terren.
Parametrat e tjerë kimikë janë matur në laboratorin e Kimisë Analitike të Fakultetit të
Shkencave të Natyrës. Në pasqyrën e mëposhtme janë paraqitur shkurtimisht metodat
dhe aparaturat e përdorura për matjen e mostrave ujore.
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Pasqyra II-2. Metodat dhe aparaturat e përdorura për matjen e mostrave ujore.
Parametri

Parimi i matjes

pH

Potenciometri

Përcjellshmëria elektrike
µS/cm

Konduktometri
(matje direkte)
Turbidimetri
(matje direkte)

Turbullira, NTU
Oksigjeni i tretur, mg/L

Metoda Winkler
BOD5
Alkaliniteti mg/L
CaCO3
Fortësia mg/L
CaCO3

Vëllimetri
Vëllimetri

Fosfatet P-P O43 , µg/L

SF UV-VIS

Nitratet N-N O3 , mg/L

SF UV-VIS

Nitritet N-N O2 , µg/L

SF UV-VIS

Amoniumi N  NH 4 ,
mg/L

SF UV-VIS

Absorbanca në UV-A
253.7 nm/cm

SF UV

Indeksi i KMnO4,
mg/L O2
Lëndët e ngurta në
pezulli, mg/L

Vëllimetri
Peshim

Aparatura, Literatura
(Multi 340i/Set ); (APHA,
1988)
(Multi 340i/Set); (APHA,
1988)
WTW model pHotoFlex Turb
430 IR
Procedurë standarde 421 A,
(APHA,1988)
Procedurë standarde 507 A,
(APHA,1988)
Procedurë standarde 403 A,
(APHA,1988)
Procedurë standarde 403 A,
(APHA,1988)
Shimazdu UV-2401 PC;
Procedurë standarde 424 F
(APHA,1988)
Shimazdu UV-2401 PC;
Procedurë standarde 418 A
(APHA,1988)
Shimazdu UV-2401 PC;
Procedurë standarde 419 A
(APHA,1988)
Shimazdu UV-2401 PC;
Procedurë standarde 417 C
(APHA,1988)
Shimazdu UV-2401 PC;
Procedurë standarde 5910 B
(APHA,1988)
Procedurë standarde (EN ISO
8467:2000)
Procedurë standarde
(APHA,1988)

Më poshtë trajtohen parametrat e analizuar si dhe metodat analitike të përdorura gjatë
këtij studimi në ujërat e puseve:
Potenciali redoks. Potenciali redoks, është një parametër që karakterizon gjendjen
oksiduese ose reduktuese të ujërave natyrore.Matjet e potencialit redoks janë kryer me
potenciometër automatik, MODEL ZDJ-4A.
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Përcaktimi i oksigjenit të tretur (DO) dhe kërkesës biokimike për oksigjen (BOD)
Oksigjeni i tretur ёshtё pёrcaktuar me metodёn Winkler e cila është një metodë që
bazohet në titullimin jodometrik..
o Reaktivët: MnSO4; reaktivi jodur-azid alkalin (NaOH, KJ & NaN3); H2SO4
(1:1); tretësirë amidoni 2%; KJO3 0.010 mol/L; Na2S2O3 0.010 mol/L.
o Metodika e analizёs: Analiza kimike e përcaktimit të DO në ujëra është
realizuar sipas metodikës të rekomanduar në Metodat Standarde Amerikane të
Ujërave (APHA 1998). Me anë të një gypi të hollë të vendosur në fundin e një
pipete, futet në fund të enës që përmban mostrën, 1 ml tretësirë sulfat mangani
(II) dhe 2 ml tretësirë të reaktivit jodur-azid. Vendoset tapa duke bërë kujdes
që të mos mbetet vend bosh (me ajër) në grykë të enës. Shtohet me kujdes 1.5
ml acid sulfurik (1:1) në fund të enës ku mbahet mostra e ujit. Jodi i formuar
titullohet me tretësirën e tiosulfatit të natriumit në prani të tretësirës së
amidonit si indikator.
Përcaktimi i BOD-së: BOD përcaktohet nëpërmjet matjes empirike të sasisë së
oksigjenit që konsumohet në proceset e degradimit mikrobiologjik të lëndëve organike,
që përmbahen në një vëllim të caktuar uji gjatë qëndrimit 5 ditë në temperaturën 200C
dhe në errësirë.
o Mostra për përcaktimin e BOD-së merret në 4 enë. Në dy prej tyre fiksohet
oksigjeni i tretur dhe kryhet përcaktimi i DO-së sipas metodikës së përshkruar
më sipër (DO1). Dy enët e tjera, vendosen sa më shpejt në temperaturën 20 ± 1
°C termostat, në errësirë për 5 ditë (për BOD5) dhe gjendet ndryshimi ndërmjet
këtyre dy matjeve:
BOD5 mg/L = (DO fillestare – DO e fundit)
Përcaktimi i kërkesës kimike për oksigjen ( COD). Kërkesa kimike për oksigjen
(COD) tregon përmbajtjen e lëndëve organike në mostrën e ujit, të cilat mund të
oksidohen nga një agjent oksidues i fortë, siç është dykromati i kaliumit. Matjet për
përcaktimin e kërkesës kimike për oksigjen janë kryer me aparatin COD Vario AL
250.
Turbullira. Turbullira është një parametër që karakterizon nga ana sasiore nivelin e
algave, mikroorganizmave dhe të grimcave të ngurta që shpërndajnë dhe absorbojnë
dritën. Matjet e turbullsisë janë kryer me aparatin TURB 430 IR, me metodën
nefelometrike. Raportimi i rezultateve kryhet në njësi nefelometrike të turbullsisë
(NTU-neplelometric turbidity units).
Përcaktimi i lëndëve të ngurta në pezulli. Mostra filtrohet nëpër një filtër me fibra
qelqi duke përdorur apararat filtrimi me vakuum. Pastaj filtri thahet në 105 0 C dhe
masa e mbetjes në filtër përcaktohet me anë të peshimit.
 Aparatura: Paisje për filtrim nën vakuum ( Fisher brand, model 70150); filtra
me fibër qelqi (Whatman); Termostat (TSS 606/2-i); Peshore analitike
(Sartorius)
 Metodika e analizёs: Analiza kimike për përcaktimin e lëndëve të ngurta në
pezulli është kryer sipas metodës së rekomanduar nga SSHEN 872 (2000).
Vendoset filtri (i peshuar paraprakisht) në hinkën e paisjes filtruese me faqen e
lëmuar poshtë dhe lidhet paisja me linjën e vakuumit. Tundet fort shishja që
përmban mostrën dhe kalohet menjëherë me një porcion një vëllim i
përshtatshëm i saj në një cilindër të shkallëzuar. Lëshohet vakuumi kur filtri të
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jetë thuajse i thatë. Hiqet filtri me kujdes me anën e një pincete. Filtri vendoset
në në termostat në 105 0 C  20 C për 2 orë. Nxirret filtri nga termostati,
vendoset në eksikator që të arrijë temperaturën e ambjentit dhe më pas bëhet
peshimi.
Përcaktimi i alkalinitetit. Alkaliniteti është përcaktuar me anë të metodës
vëllimëtrike e cila bazohet në përcaktimin e karbonateve dhe hidrogjenkarbonateve në
prani të njëri-tjetrit (Radojevic and Bashkin, 2006). Kur pH i mostrës është më i madh
se 8.3 atëherë paraqiten dy shkallë titullimi. Në pikën e parë ekuivalente (PE1), pH =
8.3 dhe si indikator përdoret fenolftaleina:
2CO 32 + HCl  2HCO 3 + Cl- (alkaliniteti fenolftaleinës)
Kur pH mostrës është më i ulët se 8.3 atëherë gjatë titullimit përcaktohen vetëm jonet
hidrogjenkarbonate, kapet vetëm pika e dytë ekuivalente duke përdorur metiloranzhin
si indikator. Në pikën e dytë ekuivalente (PE2), pH=4,5 dhe si indikator përdoret
metiloranzhi:
2HCO 3 + HCl  H2CO3 + Cl- (alkaliniteti total)
 Reaktivët: HCl 0,05 N, metiloranzh 0,1%, fenolftaleinë 1%
 Metodika e analizёs: Matja e alkalinitetit bazohet në kapjen e pikës
ekuivalente duke titulluar tretësirën e mostrës me një tretësirë standarde acidi
duke përdorur indikator të përshtatshëm acido-bazik (STASH 2639/25-95). Në
një erlenmajer me vëllim 250 ml hidhen 50 ose 100 ml ujë për analizë dhe
shtohen 5 pika fenolftaleinë. Në rast se shfaqet ngjyrë rozë tregon për praninë
e joneve karbonat. Titullohet me kujdes me acid kloridrik 0,05 N ose 0,1 N
deri në çngjyrosjen e tretësirës. Po në të njëjtën mostër shtohen tre pika
tretësirë metiloranzhi dhe titullohet me acid kloridrik (me të njëjtin normalitet
që përdoret në titullimin e parë), deri në ndryshimin e ngjyrës nga e verdhë në
rozë të lehtë.
Përcaktimi i fortësisë së përgjithshme. Fortësia e përgjithshme përkufizohet me
shumën e përqendrimeve të Ca dhe Mg e shprehur si karbonat kalciumi në mg/L.
Metoda e përcaktimit të fortësisë bazohet në titullimin kompleksonometrik me
ligantin EDTA, i cili formon komplekse në raportin 1:1 me jonet dyvalente, p.sh. me
kalciumin:
Ca2+ + EDTA  {CaEDTA}kompleks
Si dëftues për këto titullime përdoren Eriokromi i Zi T, i cili në prani të joneve Ca2+
dhe Mg2+ në pH=10 formon një kompleks me ngjyrë të kuqe. Kur shtohet tretësirë e
EDTA në mostër, ndodh zhvendosja e kationeve nga kompleksi me dëftuesin duke
formuar komponime komplekse më të qëndrueshme. Kur gjithë Ca2+ dhe Mg2+ janë
kompleksuar me EDTA, tretësira merr ngjyrën blu të dëftuesit në gjendje të lirë.
 Reaktivët: Tretësirë Na2EDTA2H2O (M=372,2) me përqendrim rreth
0,004 M (rreth 1,6 g kripë tretet në 200 mL ujë që përmban pak NaOH dhe
80 mg MgCl26H2O; plotësohet me ujë deri në 1 L dhe ruhet në shishe
plastike; NaOH 0,1 M; Tretësirë dëftuesi Eriokrom i Zi T, 0,5% në alkool
etilik; Tretësirë buferike me pH 10 (tretet 7,0 g NH4Cl në 57,0 mL tretësirë
amoniaku e përqendruar dhe hollohet në 1 L); Dëftues Mureksid (200 mg
+ 100 g NaCl) ose dëftues i përzierë Patton & Reeder (100 mg + 10 g
Na2SO4).
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Metodika e analizës. (i) Standardizimi i tretësirës titulluese EDTA.
Pipetohen 20,00 mL tretësirë standarde CaCO3 (0,04 M) në një gotë
konike 250 mL. Nga bureta që përmban tretësirën e EDTA, shtohet 15 mL
tretësirë titulluese, pastaj shtohet 10 mL tretësirë buferike edhe 5 pika
tretësirë e dëftuesit Eriokrom i Zi T. Vazhdohet titullimi me EDTA duke e
përzierë fort tretësirën deri në kalimin e ngjyrës nga e kuqe në blu.
Titullimi përsëritet katër herë duke e konsideruar titullimin e parë si të
përafërt (për të lokalizuar pikën e fundit). Merret mesatarja e tre vëllimeve
të fundit dhe njehsohet me saktësi përqendrimi i tretësirës titulluese në
miligram CaCO3 që i takon 1 mL tretësire EDTA.
(ii) Përcaktimi i fortësisë së përgjithshme të mostrës. Titullimi i 20,00 mL
mostër uji kryhet njëlloj si në rastin e standardizimit të tretësirës EDTA,
me këto ndryshime: titullimi i parë (i përafërt) kryhet duke shtuar në
mostër 10 mL tretësirë EDTA (përpara shtimit të buferit dhe dëftuesit),
ndërsa për titullimet e tjera shtohet ¾ e vëllimit të pritshëm të EDTA që i
takon pikës së fundit. Fortësia e përgjithshme njehsohet me formulën:
M
Fortësia (mg CaCO3/L) = 1000  Vt 
Vs

ku, Vt është vëllimi i tretësirës titulluese të harxhuar deri në pikën e fundit (mL), M
është sasia në mg e CaCO3 që i takon 1 mL tretësire titulluese dhe Vs është vëllimi i
mostrës të marrë për analizë (mL).
Përmbajtja e lëndëve organike të tretëshme (DOC). Gjatë këtij studimi për të
përcaktuar përmbajtjen e DOC në ujëra janë matur dy parametra: matja e absorbancës
në 253.7 nm dhe indeksi i permanganatit.
i. Matja e absorbancës në UV- A
Nga matjet e absorbancës së ujit në gjatësinë e valës 253.7 nm është njehsuar
A
koefiçenti i absorbancës Ka duke përdorur formulën K a  2.303 253.7
ku l është
l
gjatësia e kyvetës në metra (Scully & Lean, 1994). Matjet fotometrike kryhen me
aparatin spektrofotometër UV-VIS tip SHIMADZU 2401 (nё gjatёsi vale λ = 253.7
nm dhe l = 1 cm).
ii. Përcaktimi i indeksit të permanganatit (KMnO4 index)
Indeksi i permanganatit është tregues konvencional i ndotjeve nga lëndës organike
dhe lëndët inorganike të oksidueshme në mostrat e ujërave. Ky indeks paraqet
përqendrimin në masë të oksigjenit të njëvlefshëm me sasinë e jonit permanganat që
është harxhuar kur një mostër uji trajtohet me një substancë oksiduese.
 Reaktivët: H2SO4 2 mol/L; Na2C2O4 5 mmol/L; KMnO4 2 mmol/L
 Metodika e analizёs: Analiza kimike për përcaktimin e indeksit të KMnO4
është kryer sipas metodës së rekomanduar nga S SHEN ISO 846 (2000). Në
një enë konike shtohen me pipetë 25 ml mostër ujë. Më pas shtohet 5 ml
H2SO4 2 mol/L dhe përzihen me kujdes. Ena konike vendoset në banjën e ujit
në vlim për 10 minuta. Shtohen 5 ml tretësirë të KMnO4. Pas 10 min, shtohet 5
ml tretësirë standarde e oksalatit të natriumit dhe pritet derisa tretësira të
çngjyroset. Titullohet në të ngrohtë, me tretësirën e KMnO4 deri në të ngjyrë
rozë të dobët e cila duhet të jetë e qëndrueshme për rreth 30

18

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Përcaktimi i sulfateve. Sulfatet në ujëra analizohen zakonisht nëpërmjet shtimit të një
teprice të klorurit të bariumit që jep precipitatin e sulfatit të bariumit, i cili mund të
përcaktohet me metodën turbidimetrike. Në metodën turbidimetrike, një tepricë e
kristaleve të klorurit të bariumit me përmasa pak a shumë uniforme shtohet në
mostrën e ujit. Në kushte të caktuara formohet një tretësirë koloidale e sulfatit të
bariumit relativisht e qëndrueshme. Përqendrimi i jonit sulfat në mostër gjendet nga
krahasimi i shpërhapjes së dritës nga tretësira koloidale e mostrës me shpërhapjen nga
tretësirat standarde të jonit sulfat. Mostrat që përmbajnë lëndë të ngurta në suspension
duhet më parë të filtrohen. Gjithashtu, tretësirat me ngjyrë japin interferencë në këto
matje.
 Reaktivët: Klorur bariumi (BaCl2∙2H2O) kristalor, me përmasa të grimcave që
mbahen ndërmjet sitave 20 dhe 30 mesh; Tretësira buferike A: 30 g
MgCl2∙6H2O + 5 g CH3COONa∙3H2O + 1.0 g KNO3 + 20 mL CH3COOH
(99%) treten në 500 mL ujë dhe pas tretjes hollohen me ujë deri në 1000 mL;
Tretësira buferike B (për mostrat që përmbajnë < 10 mg/L SO42–): 30 g
MgCl2∙6H2O + 5 g CH3COONa∙3H2O + 1,0 g KNO3 + 0,111 g Na2SO4 + 20
mL CH3COOH (99%) treten në 500 mL ujë dhe pas tretjes hollohen me ujë
deri në 1000 mL. Kjo tretësirë përmban 75 mg/L SO42-; Tretësirë standarde
100 mg SO42–/L: 0,1479 g Na2SO4 (pa ujë) treten në 1000 mL ujë, ose 10,4
mL H2SO4 0,0200 N hollohen deri në 100 mL.
 Metodika e analizёs: Në një gotë konike 100–250 mL hidhet 50 mL mostër 10
mL tretësirë buferike dhe vendoset përzierësi magnetik. Gjatë përzierjes
shtohet rreth 0,20,3 g BaCl2 dhe lihet në përzierje me shpejtësi konstante për
1203 s. Ndërpritet përzierja dhe pas 60,5 min kalohet tretësira në kyvetën e
matjes dhe matet turbulenca. Matjet kryhen nё aparatin spektrofotometër UVVIS tip SHIMADZU 2401 (nё gjatёsi vale λ = 420 nm dhe l = 1 cm).
Përcaktimi i klorureve në ujërat. Përcaktimi i përmbajtjes së jonit klorur në ujërat
është kryer me anë të titullimi argjendometrik me nitrat argjendi, me anë të titullimit
Mohr, në të cilën për përcaktimin e pikës së fundit të titullimit, përdoret si dëftues
kromati i kaliumit. Reaksioni i AgNO3 me jonet klorur jep precipitatin e klorurit të
argjendit:
Ag+ + Cl– → AgCl(ng)
Në pikën e fundit të titullimit, teprica e joneve argjend vepron me jonet kromat duke
formuar precipitatin e kromatit të argjendit me ngjyrë të kuqërremtë:
2Ag+ + CrO42– → Ag2CrO4 (ng)
Titullimi kryhet në mjedis asnjanës deri lehtësisht alkalin. Në pH të ulëta, CrO42–
kalon në Cr2O72–, ndërsa në pH të larta Ag+ precipiton si Ag(OH). Për precipitimin e
një sasie të dallueshme të kromatit të argjendit kërkohet shtimi i një teprice të joneve
Ag+, prandaj është e nevojshme që të kryhet titullimi për provën e bardhë.
 Reaktivët: Tretësirë standarde AgNO3 me përqendrim 0,0141 M, Tretësirë
standardi parësor NaCl, 0,0141 M, Tretësirë kromat kaliumi, K2CrO4 5%,
Hidroksid natriumi, 0,1 M.
 Metodika e analizës: (i) Standardizimi i tretësirës titulluese të AgNO3.
Tretësira e AgNO3 standardizohet duke bërë titullimin e saj me tretësirën e
standardit parësor të NaCl 0,0141 M. Në një gotë konike pipetohet 20 mL
tretësirë standarde NaCl 0,0141 M dhe rregullohet pH në intervalin ndërmjet 7
dhe 10. Shtohet 1 mL tretësirë kromat kaliumi si dëftues dhe titullohet me
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tretësirën e AgNO3 deri në shfaqjen fillestare të ngjyrës së kuqërremtë të
kromatit të argjendit. Shënohet rezultati i këtij titullimi si orientues dhe kryhen
3 titullime të tjera në alikuote prej 20 mL të tretësirës NaCl. Kryhet gjithashtu
titullimi për provën e bardhë për 20 mL ujë të distiluar ku është shtuar 1 mL
tretësirë kromat kaliumi. Zbritet vlera e provës së bardhë nga rezultatet e tre
titullimeve të tretësirës NaCl dhe njehsohet molariteti i saktë i tretësirës
titulluese të AgNO3.
(ii) Procedura e analizës kimike. Në një gotë konike 250 mL pipetohet 100
mL mostër uji dhe rregullohet pH ndërmjet vlerave 7 dhe 10 (parapëlqehet që
të përdoret letër dëftuesi për matjen e pH). Shtohet 1 mL tretësirë kromat
kaliumi dhe kryhet titullimi si më sipër. Gjithashtu, kryhet edhe titullimi i 100
mL ujë i distiluar si provë e bardhë për mostrat. Titullimi përsëritet 3 herë dhe
gjendet vlera mesatare. Përqendrimi i jonit klorur në mostër njehsohet nga
formula:
Cl– (mg/L) = 35 453  M  (V1 – V2)/Vm

ku V1 është vëllimi i tretësirës titulluese të harxhuar për titullimin e mostrës (mL), V2
është vëllimi i tretësirës titulluese të harxhuar për titullimin e provës së bardhë (mL),
M është molariteti i tretësirës titulluese të AgNO3 (i përcaktuar gjatë standardizimit
me tretësirën e standardit parësor të NaCl) dhe Vm është vëllimi i mostrës të marrë për
titullim (100 mL) në metodikën si më sipër. Në qoftë se mostra përmban nivele shumë
të larta të jonit klorur, atëherë bëhet hollimi i saj para analizës.
Përcaktimi i fosforit reaktiv në ujëra. Fosfatet veprojnë me molibdatin e amonit, në
mjedis acid duke formuar kompleksin e fosfomolibdatit të amonit:
PO 34 + 12(NH4) MoO4+24H+  (NH4)3PO4*12MoO3 + 21 NH 4 +12 H2O
Molibdeni i kompleksit të fosfomolibdatit të amonit reduktohet nga acidi askorbik
duke dhënë një komponim me ngjyrë blu që quhet bluja molibdenit. Absorbanca e
blusë së molibdenit matet me SF në gjatësinë e valës 880 nm.
 Reaktivёt: H2SO4 4.5M; acid askorbik 10%; reaktiv i kombinuar (molibdat
amoni & tartrat kalium antimoni); K2S2O810 %; NaOH 2M; seria e
standardeve pёr fosforin u pёrgatit nga standardi 50 ppm P- PO 34 ; zona punёs
gjatë punës tonë eksperimentale 0.04-0.4 ppm P-PO 34 .
 Metodika e analizёs: Analiza kimike e fosforit reaktiv nё ujёra ёshtё bёrё sipas
metodikës standarde ISO 6878-1998. Pёr analizёn e fosforit reaktiv nё ujёra
ёshtё marrё 20 ml mostër, neutralizohet me NaOH 2M (pH 3-10), shtohet 0.5
ml acid askorbik 10%, 1 ml reaktiv i kombinuar dhe kalohet nё balonё tё
taruar 25 ml ku çohen nё shenjё me ujё. Pas 30 min kryhen matjet nё aparatin
spektrofotometër UV-VIS tip PYE UNICAM model 550 (nё gjatёsi vale λ =
880 nm dhe l = 2 cm).
Përcaktimi i nitrateve. Matjet e absorbancës në UV në 220 nm bëjnë të mundur
përcaktimin e joneve NO 3 . Meqenëse lënda e tretur organike absorbon gjithashtu në
220 nm ndërsa jonet nitrat nuk absorbojnë në 275 nm, një matje e dytë në gjatësinë e
valës 275 nm kryhet për të korrigjuar interferencat e shkaktuara nga lëndët organike
(APHA, 1998). Kjo metodë nuk rekomandohet për ujërat që shfaqin absorbancë të
lartë për shkak të pranisë të lëndës organike por është një metodë e vlefshme për
monitorimin e nivelit të nitrateve në mjediset ujore në të cilin përmbajtja e lëndëve
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organike është e ulët dhe konstante, siç është rasti i ujërave natyrore si dhe i ujit të
pijshëm.
 Reaktivët: HCl 0,1N; seria e standardeve pёr jonet nitratet u pёrgatit nga
standardi 100 ppm N-NO 3 ; zona punёs gjatë punës tonë eksperimentale 0.25

1.0 ppm N-NO 3
Metodika e analizёs: Analiza kimike e nitrateve në ujëra është realizuar sipas
metodikës të rekomanduar në Metodat Standarde Amerikane të Ujërave
(APHA 1998). Përgatitet seria e tretësirave standarde që përmbajnë 0.25 -1.0
ppm N-NO 3 në balona 100 ml. Më pas me pipetim hedhim nga 10 ml tretësirë
standarde në epruveta qelqi si dhe shtojmë 0,2 ml HCl 0,1 N dhe e përziejmë
mirë. Po kështu veprohet dhe me serinë e mostrave. Pas 10 minutash kryhen
matjet nё aparatin spektrofotometër UV-VIS tip SHIMADZU 2401 (nё gjatёsi
vale λ1 = 220 nm, λ2 = 275 nm, kyvetë kuarci dhe l = 1 cm). Njehsimi i
absorbancës së joneve nitrateve kryhet sipas formulës:
Abs. (N-NO 3 ) = Abs.220 – 2X Abs.275.

Përcaktimi i nitriteve. Nitritet përcaktohen nëpërmjet formimit të një komponimi me
ngjyrë rozë që formohet në pH 2.5 nga diazotimi i acidit sulfanilik me N (1-naphthyl)etilendiaminë dyhidrokloride NED.
 Reaktivët: Tretësirë sulfanilamidi 1 % në tretësirë HCl 10%; N (1-naphthyl)etilendiaminë dyhidrokloride NED 0,1%; seria e standardeve pёr jonet nitrit u
pёrgatit nga standardi 250 ppm N-NO 2 ; zona punёs gjatë punës tonë
eksperimentale 0.002- 0,010 ppm N-NO 2 .
 Metodika e analizёs: Analiza kimike e nitriteve në ujëra është realizuar sipas
metodikës të rekomanduar në Metodat Standarde Amerikane të Ujërave
(APHA 1998). Në elermajer pipetohet 25 ml mostër me pH 7. Shtohet 0,5 ml
tretësirë sulfanilamidë 1% në HCl 10 % dhe lihen në qetësi për 8 minuta. Më
pas shtohet 0,5 ml reaktiv NED dhe përzihen menjëherë. Matjet fotometrike
kryhen nё intervalin kohor nga 10 min deri në 2 orë në aparatin
spektrofotometër UV-VIS tip SHIMADZU 2401 (nё gjatёsi vale λ = 543 nm
dhe l = 1 cm).
Përcaktimi i azotit amoniakal. Në analizat tona është përdorur metoda fenate e
rekomanduar në Analytica Chimica Acta (2001). Metoda fenate bazohet në
reaksionin Bertole (të zbuluar më shumë se 100 vjet më parë) ndërmjet amoniakut,
fenolit dhe joneve hipoklorit. Reaksioni kimik ndodh në dy stade. Në fillim, gjatë
shtimit të hipokloritit në mostrën që përmban jonet amonium formohen monokloramina. Në stadin e dytë fenoli vepron me mono-kloraminat duke formuar
komponimin me ngjyrë të blusë së indofenolit (Pai & Tsau, 2001).
 Reaktivët: Tretësirë alkolike e fenolit 10 % (R1); citrati natriumit 50 % (R2);
tretësira alkaline e kripës së natriumit të acidit dikloroizocianurik 1%
(TRIONI) (R3); nitroprusidi i natriumit 0.5 % (R5); seria e standardeve pёr
jonet amoniumin u pёrgatit nga standardi 100 ppm N-NH 4 (ose 122 ppm
NH3); zona punёs gjatë punës tonë eksperimentale 0,020- 0,200 ppm N- NH 4 .
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Metodika e analizёs: Në 20 ml mostër shtohen nga 0,8 ml reaktiv R1, R2, R3
dhe R5. Reaktivët duhet të hidhen shpejt njëri – pas tjetrit (pa ndërprerje) dhe
me përzierje. Është shumë e rëndësishme që pH duhet të jetë brenda intervalit
10.5  0.1. Mostrat dhe seria e standardeve vendosen në termostat për 2 orë në
400C. Matjet kryhen nё aparatin spektrofotometër UV-VIS tip SHIMADZU
2401 (nё gjatёsi vale λ = 630 nm dhe l = 1 cm).

Përcatimi i përqendrimit të elementeve kryesorë Ca2+, Mg2+, Na+, K+ në ujërat.
Përcaktimi i përqendrimit të elementëve, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ u krye në fraksionin e
filtrueshëm të ujërave pas filtrimit me filtër qelqi me përmasa 1µm dhe të acidifikuara
me acid nitrik deri në pH = 2. Matjet u kryhen duke përdorur spektrometrin a
absorbimit atomik Varian 10Plus. Kushtet e punës për përcaktimin e këtyre
elementeve janë paraqitur në pasqyrën e mëposhtme:
Pasqyra II-3. Kushtet e punës për përcaktimin e elementeve me metodën SAAF + SEA
Elementi
λmax nm
∆λ nm
KS
Lloji i flakës
422.7
0.5
JO
Acetilen-Ajër
Ca
285.2
1.0
PO
Acetilen-Ajër
Mg
589.0
1.0
JO
Acetilen-Ajër
Na
769.9
1.0
JO
Acetilen-Ajër
K
Për përcaktimin e Ca dhe Mg me teknikën e absorbimit atomik me flakë, tretësirat
standarde dhe mostrat u përgatitën në mjedis 0.5% La për mënjanimin e
interferencave sidomos në rastin e përcaktimit të Ca si rezultat i pranisë së fosfateve,
silikateve apo aluminit, etj.
Për përcaktimin e Na dhe K me metodën e spektrometrisë së emisionit atomik,
tretësirat standarde dhe mostrat u përgatitën në mjedis 0.08% Cs për të mënjanuar
interferencat e jonizimit.
Përcaktimi i metaleve të rënda në ujëra. Mostrat e ujit iu nënshtruan proçesit të
filtrimit sapo mbërritën në laborator, nëpërmjet filtrimit me filtër qelqi me përmasa
0.45µm për përcaktimin e përmbajtjes së fraksionit të filtrueshëm të metaleve të rënda
në ujëra (EPA, Nr. 1637 dhe 200.12), u acidifikuan deri në pH < 2 me acid nitrik,
HNO3cc dhe u ruajtën në frigorifer në temperaturë 4OC deri ditën e analizës.
Përcaktimi i këtij fraksioni të metaleve të rënda të pranishëm në mostra ujore ka
rëndësi pasi toksiciteti i metaleve lidhet me formën e joneve të metaleve të rënda në
tretësirë.
Metalet e studiuar kanë qënë: Pb, Cd, Cr, Fe, Ni, Mn. Përcaktimi i përmbajtjes së
secilit metal në mostrat e ujit u krye me teknikën e absorbimit atomik me atomizim
me furrë grafiti, SAA/AET, duke përdorur spektrometrin tip NOVAA/AAS.
Në pasqyrën e mëposhtme janë paraqitur kushtet optimale të punës për secilin
element.
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Pasqyra II-4. Kushtet optimale të punës për metalet të rënda.
Elementi
λmax
∆λ
KS
Temperatura
nm
nm
e Pirolizës
(oC)
Cr
357.9
0.5
Jo
1100/850

Temperatura
e atomizimit
(oC)
2300/2000

Cd

228.8

0.5

Po + modifikues
matrice Pd(NO3)2

600/250

2050/1800

Pb
Ni
Fe
Mn

217.0
232.0
248.3
279.5

0.5
0.2
0.5
0.5

Po
mmatrice
Po
mmomodifikue
Po
Po

800/250
750/350
1100/850
1050/650

2000/1800
2100/1800
2200/1800
1700/1500

2.3 Rezultate dhe diskutime
2.3.1 Rezultatet e matjeve të parametrave fiziko-kimike (Temperaturë, pH,
Përcjellshmëri elektrike, Potencial redoks, DO, % DO, BOD, COD, UV-A, Indeksi
KMnO4, TSS, TDS, Turbullira, Alkalinitet, Fortësia totale, Klorure, Sulfate).
Në pasqyrën e mëposhtme jepen të dhëna të detajuara të matjeve për parametrat
fiziko-kimike.
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S1
Thellësia (m)
Temperatura
(˚C)

Pasqyra II-5. Rezultatet e matjeve të parametrave fiziko- kimik të mostrave të ujërave të puseve
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

S13

S14

S15

35

100

25

70

1900

1300

45

100

100

2000

25

35

1700

20

1300

18.4

18.1

17.9

18.9

17.7

18.4

18.1

19.2

18.7

20.3

16.8

20.1

18.9

19.8

18.4

pH

6.96

6.76

6.85

6.92

6.99

6.89

7.16

6.67

7.68

7.78

7.91

7.24

7.27

7.88

7.38

Përcjellshmëria
elektrike
(µS/cm)

1810

1356

1517

951

768

916

766

3970

1461

505

727

760

743

1775

762

267.7

240.8

307.9

252.4

239

247.3

240

246.2

223.4

206.5

203

221

219.9

208.8

219.7

1.46
15.9
0.16
15

1.56
17.0
0.91
14

1.87
20.4
1.35
12

1.40
15.6
0.99
1.0

1.77
19.3
0.03
4.0

6.40
69.7
0.33
3.0

6.50
70.8
0.52
7.0

13.9
154.3
2.81
76

8.12
90.1
1.71
70

2.91
32.9
0.23
63

4.47
47.7
0.49
67

6.81
77.1
0.49
63

6.71
74.5
0.21
4.0

5.56
62.9
0.97
36

6.50
70.8
0.95
1.0

6.87

0.57

20.1

0.19

1.1

<0.01

0.23

0.55

4.07

1.17

0.35

0.13

<0.01

8.51

0.01

14.46
1346

1.23
1001

11.80
1123

0.99
693

0.69
554

0.15
667

0.99
553

2.50
2988

3.40
1081

0.70
354

0.30
523

0.20
548

0.40
535

7.30
1319

0.15
550

623

684

857

381

380

381

390

433

597

269

346

372

355

667

355

945

693

816

514

414

458

414

1453

760

257

179

425

402

771

436

12.7

17.3

12.2

2.8

5.8

1.8

0.7

6.0

12.4

5.1

3.2

0.0

0.0

81.1

0.0

0.25

0.75

0.5

0.25

0.63

1.25

0.13

1.5

2

0.5

0.75

2.25

0.5

6

0.75

Potenciali
redoks (mV)
DO (mg/L)
% DO
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
Turbullira
(NTU)
TSS(mg/L)
TDS(mg/L)
Alkaliniteti
(mgCaCO3/L)
Fortësia
(mg CaCO3/L)
Kα 253.7
Indeksi KMnO4
(mg O2/L)
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2.3.1.1 Temperatura
Në figurën II-7 paraqiten vlerat e temperaturës të matura në terren me multimetër
portabël të tipit Multi 340i/Set në të gjithë puset e monitoruar. Siç mund të shihet
vlerat e temperaturës variojnë nga vlera 16.8ºC (Pusi 11) në vlerën 20.3 ºC (Pusi 10).
Kjo luhatje e lehtë e temperaturës mund të shpjegohet me faktin se ujërat nëntokësore
influencohen prej thellësisë së pusit. Kështu temperatura e ujit mund të pësoj një rritje
prej 2 deri 5ºC (mesatarisht 2.5 ºC) për çdo 100 metra thellësi (Stuart el al., 2010),
ndërsa rritjet më të larta mund të jenë pasojë e aktivitetit gjeotermal.
25

Temperatura (ºC)
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S1 5

Stacionet

Figura II-7. Vlerat e temperaturës (˚C) për 15 puset e monitoruar
Duke u bazuar në direktivën mjedisore ―Cilësia e ujërave sipërfaqësore që kanë si
qëllim përdorimin për ujë të pijshëm” 440 të dt. 16/06/1975 të Komunitetit Europian
(në të cilën vlera e rekomanduar e temperaturës është 220C dhe vlera e detyrueshme
është 250C), vlerat e temperaturës në të gjithë puset e marrë në studim janë më të ulëta
sesa kjo normë, por e krahasueshme me nivelet tipike të ujërave nëntokësore të
Anglisë, që variojnë nga 10ºC-15ºC. Studime të ndryshme kanë treguar se
temperatura e ujërave nëntokësore është e qëndrueshme gjatë gjithë vitit, dhe është e
përafërt me temperaturat e ajrit, prandaj shpesh herë nuk konsiderohet si një tregues i
rëndësishëm i vlerësimit mjedisor (Shand et al., 2007).
Temperatura e ujit është një parametër i rëndësishëm në rastin e ujërave sipërfaqësore
(liqeneve dhe lumenjve) sepse:
i.
Temperatura ushtron një ndikim shumë të madh në aktivitetin biologjik si dhe
proceset e rritjes së organizmave. Sa më e lartë të jetë temperatura aq më i
madh është aktiviteti biologjik.
ii. Temperatura ndikon në proceset kimike që zhvillohen në ujë, pasi shpejtësia e
reaksioneve kimike rritet me me rritjen e temperaturës.
iii. Temperatura luan një rol shumë të rëndësishëm në përmbajtjen e oksigjenit të
tretur në ujë.
2.3.1.2 pH
Në figurën II-8 janë paraqitur grafikisht vlerat e pH për 15 puset e monitoruar. Gjatë
këtij procesi monitorimi vlerat luhateshin rreth vlerave të pH neutral. U vëzhguan
ndryshime të vogla të pH: vlerat e pH varionin nga vlera 6.67 (Pusi 8) në vlerën 7.91
(Pusi 11). Vlerat e pH janë brenda kufijve 6.5 deri 8.5 [A1], të rekomanduara nga

25

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Direktiva e BE dhe SSH për ujin e pijshëm. Zakonisht, vlerat më të larta për ujërat
nëntokësorë vërehen në ujërat nga shtresat karbonatikë.
Vlerat e pH ndikojnë edhe në nivelet e parametrave të tjerë në ujërat si p.sh.
alkaliniteti, fortësia, përqendrimi i metaleve të rënda, etj. Ujërat me pH<7 (Pusi 8 dhe
Pusi 2) mund të provokojnë një korrozion të tubacioneve metalike si dhe rritjen e
përqendrimit të disa metaleve të rënda në ujëra (Pb, Cd). Ujërat me pH relativisht të
larta (pH>8) shkaktojnë uljen e efikasitetit të trajtimit me hipoklorit për dezinfektim të
ujit të pijshëm (WHO, 2003).
8
7.8
7.6
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Figura II-8. Ndryshimet e vlerave mesatare të pH të ujit në puset e monitoruar
Matja e pH-it është ndër matjet e rëndësishme që kryhen në ujërat natyrore. Vlera e
pH-it është një parametër që shpreh natyrën acide ose bazike të një mostre të lëngët
dhe ajo ka ndikim të rëndësishëm në proceset kimike dhe biologjike që ndodhin në
mjediset ujore. Në disa raste ndryshimi i pH çon në rritjen e tretshmërisë së
komponimeve të fosforit, duke e kaluar atë në trajta që janë të asimilueshme për bimët
dhe kjo çon në rritjen e kërkesës për oksigjenin e tretur. Arsyet e ndryshimeve
natyrale të pH janë proceset e fotosintezës, frymëmarjes dhe të dekompozimit
(Michaud, 1991). Procesi i fotosintezës kryhet me pjesëmarrjen e joneve hidrogjen,
gjë që shkakton rritje të vlerave të pH, ndërsa proçesi i frymëmarrjes dhe
dekompozimit kryhen në pH të ulëta.
2.3.1.3 Përcjellshmëria elektrike
Rezultatet e përcjellshmërisë elektrike variojnë në një interval mjaft të gjerë, nga 505
S/cm (Pusi 10) deri në 3970 S/cm (Pusi 8). Niveli i rekomanduar nga Direktiva e
BE (1989) është 1000 S/cm për të gjitha klasat. Rreth 40 % e mostrave e kalojnë
këtë nivel.
Ndërsa sipas Direktivës së Komunitetit Europian për ujërat e pijshëm [98/83/EC]
rekomandohet vlera 2,500 S/cm. Pothuajse të gjitha mostrat tona janë nën këtë nivel,
përveç Pusit 8, në të cilin përcjellshmëria elektrike merr vlerën 3970 S/cm, vlera më
e lartë e matur në mostrat tona.
Zakonisht, konsiderohen me cilësi shumë të mirë ujërat e pijshëm me përcjellshmëri
elektrike nën 400 S/cm (asnjë prej puseve nuk e plotëson këtë cilësim), ujërat e
cilësisë së mirë (me mineralizim mesatar) janë më përcjellshmëri elektrike 400-600
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Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
S/cm (i tillë është uji i pusit S10), ndërsa ujërat me mineralizim më të lartë
konsiderohen ―të përdorshëm‖, (të tillë janë të gjithë puset e tjerë).
Vet përcjellshmëria elektrike nuk ka ndonjë ndikim të drejtpërdrejt në shëndet, por
duhet pasur në konsideratë meqenëse ajo varet nga përmbajtja e përgjithshme e
kripërave të jonizuara në ujë. Matja e përcjellshmërisë elektrike mund të shërbejë si
një metodë e shpejtë për të monitoruar ndryshimet e mundshme të cilësisë së ujit të
burimit me kohën.
Vlerat mesatare të përcjellshmërisë elektrike për 15 puset e monitoruar paraqiten në
figurën II-9.
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Figura II-9. Vlerat mesatare të përcjellshmërisë elektrike (µS/cm) në 15 puset e
monitorimit
Mund të vërehet se përcjellshmëria elektrike e ujërave të puseve të cekëta
(thellësia<100 m) është dukshëm më e lartë sesa ajo e puseve të thellë (1300-2000 m).
Për puset e cekëta përcjellshmëria elektrike mesatare është 1509.3 S/cm (n=10),
ndërsa për puset e thellë vlera mesatare ka rezultuar 738.8 S/cm (n=5) dhe aja ka
interval më të vogël të vlerave.
2.3.1.4 Potenciali redoks (Eh)
Potenciali redoks, është një parametër që karakterizon gjendjen oksiduese ose
reduktuese të ujërave natyrore. Potenciali redoks tregon aftësinë që ka sistemi ujor për
ti dhënë elektrone një lënde me veti oksiduese ose për të marrë elektrone nga një
lëndë me veti reduktuese. Vlerat e ulëta të Eh tregojnë një gjendje reduktuese, ndërsa
vlerat e larta një gjendje oksiduese të mjedisit. Në ujërat natyrore ndodhen çifte
redoks të ndryshëm që përcaktojnë vlerën e Eh. Por ndikimin më të madh e kanë
sistemet me pjesëmarrjen e O2, Fe, S dhe disa komponimeve organike. Potenciali
redoks së bashku me pH-in kontrollojnë proceset kimike dhe biokimike që ndodhin në
mjediset ujore. Vlera e Eh përcakton aktivitetin mikrobiologjik në ujërat dhe, si
pasojë, shkallën e vetëpastrimit të ujërave nga substancat ndotëse organike dhe
inorganike.
Vlerat e potencialit redoks në mostrat e ujit të puseve të marrë në studim variojnë nga
203 mV në 308 mV.
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Figura II-10. Vlerat e potencialit redoks për 15 puset e monitoruar
2.3.1.5 Oksigjeni i tretur
Rezultatet e matjeve tona variojnë në një interval mjaft të gjerë vlerash; nga 1.4 mg/l
(Pusi 4) në 13.9 mg/l (Pusi 8). Mund të dallohen tre grupe të mostrave në lidhje me
përmbajtjen e DO-së: grupi i mostrave S1, S2, S3, S4, S5, që paraqesin nivele shumë të
ulëta të DO, nën 2 mg/L; grupi S8 dhe S9 (Zharrëz) që paraqesin nivele shumë të larta
të DO (13.9 mg/L dhe 8.12 mg/L) dhe grupi i mostrave të tjera që paraqesin nivele
mesatare (nga 2.9 mg/L në 6.8 mg/L).
Në direktivën mjedisore të Komunitetit Europian, vlerat e rekomanduara për DO për
tre klasat janë: për A1>70%; A2>50% dhe A3>30%. Pothuajse 40% e mostrave i
përket kategorisë së parë, klasës A1 ( Pusi S7, S8, S9, S12, S13, S15).

Figura II-11. Përmbajtja e DO- së për 15 puset e monitoruar
Përmbajtja e DO në ujin e pijshëm nuk ka ndonjë pasojë të drejtpërdrejt në shëndetin
e njerëzve (WHO, 2003). Megjithatë zvogëlimi i DO në nivelet nën 80% të vlerës së
ngopjes shkakton një ndryshim në shijen e ujit. Zvogëlimi i përmbajtjes së DO në ujin
e pijshëm mund të ndodh për shkak të pranisë së lëndëve organike,
mikroorganizmave, trajtimit jo të përshtatshëm në impiantet, etj (Seo et al., 1997).
Veç kësaj, mund të ndodhë zvogëlimi i përmbajtjes së DO në rrjetin e shpërndarjes së
ujit për shkak të korrozionit të tubave dhe konsumit nga mikroorganizmat. Prandaj, ky

28

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
parametër konsiderohet një nga treguesit e cilësisë së ujit të pijshëm (Sarin et al.,
2004).
Përmbajtja në ujë e oksigjenit të tretur (DO) varet nga temperatura, trysnia, përmbajtja
e kripërave të tretura dhe aktiviteti biologjik në mjedisin ujor. DO në ujëra e ka
burimin nga tretja prej ajrit dhe nga procesi i fotosintezës që ndodh gjatë orëve të
ditës. Zvogëlimi i përqendrimit të DO ndodh për shkak të frymëmarrjes së bimëve,
kafshëve dhe baktereve aerobe si dhe të reaksioneve kimike të oksidimit (p.sh. të Fe2+
deri Fe3+). Ndotjet e ujërave mund të shkaktojnë zvogëlimin e DO deri në nivele që
janë të pamjaftueshme për zhvillimin normal të biotës.
2.3.1.6 Kërkesa Biologjike për Oksigjen
Mostrat e ujërave të analizuara kanë paraqitur vlera të BOD-së që variojnë nga 0.03
mg/L në 2.81 mg/L O2. Direktiva mjedisore e Komunitetit Europian jep nivelet e
rekomanduara për Kërkesën Biologjike për Oksigjen për tre klasa: A1  3.0 mgL-1O2,
A2  5.0 mgL-1O2 dhe A3  7.0 mgL-1O2. Nga rezultatet e fituara rezulton se mostrat e
analizuara i përkasin klasës A1 të cilësisë. (Figura II-12)
Kërkesa biokimike për oksigjen (BOD) tregon përmbajtjen e lëndëve organike që
mund të pësojnë degradim mikrobiologjik në mostrën e ujit, në kushtet natyrore
(Sawyer and McCarty, 1978). Gjatë këtij procesi aerob, elementet kryesore të lëndëve
organike (C, H, N dhe S) shndërrohen në CO2, H2O, NO3- dhe SO42-. Prandaj niveli i
BOD-së shërben si tregues i ndotjeve organike të ujit (Nemerow, 1974; Tchobanoglous
and Schroeder, 1985).
Një mjedis ujor që paraqet nivele të larta të BOD-së nuk është i përshtatshëm për jetën e
gjallesave që kërkojnë oksigjen. Burimet e këtyre lëndëve organike janë jashtëqitjet e
biotës ujore, komponimet e tretshme në ujë të humusit dhe shkarkimet e lëngëta urbane
dhe industriale.

Figura II-12. Përmbajtja e BOD5 për 15 puset e monitoruar
2.3.1.7 Kërkesa kimike për oksigjen (COD)
Kërkesa kimike për oksigjen (COD) tregon përmbajtjen e lëndëve organike në
mostrën e ujit, të cilat mund të oksidohen nga një agjent oksidues i fortë, siç është
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Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
dykromati i kaliumit. Ky parametër përdoret gjerësisht për të matur përmbajtjen e
lëndëve organike në mbeturinat ujore urbane dhe industriale (Clair et al., 2003).
Mostrat e ujërave të analizuara kanë paraqitur vlera të COD-së që variojnë në një
interval mjaft të gjerë; nga 1 mg/L deri në 76 mg/L (Figura II-13). Vlera më e ulët
është matur në Pusin 4 dhe në Pusin 15, ndërsa vlera më e lartë është matur në Pusin
8. Mund të dallohen qartë dy grupe të mostrave në lidhje me nivelin e COD-së: Grupi
i parë, puset 8 dhe 9 (Zharrëz) dhe puset 10, 11, 12 (Kallm) që rezultojnë me nivele
nga 63 deri në 76 mg/L dhe grupi i dytë, puset e tjera (Marinëz, Belinë) që paraqesin
nivele shumë të ulëta, nga 1 mg/L në 4 mg/L ose mesatarisht të ulëta nga 7 mg/l në 15
mg/L. Pusi S14 përbën një përjashtim nga këto dy grupe (36 mg/L). Këto dallime
mund të kenë si shkak përmbajtjet e lëndëve organike dhe substancave inorganike me
natyrë reduktuese, në veçanti përmbajtjes së komponimeve të squfurit. Vlera mesatare
e COD-së për 5 puset e thellë (1300-2000 m) është 15 mg/L ndërsa për 10 puset e
cekët (<100 m) ajo është 36.1 mg/L, pra më shumë se dyfishi.
Vlera e rekomanduar nga OBSH (1993) për COD-në në ujin e pijshëm është 10 mg/L.
Rreth 60% e mostrave të analizuara e tejkalojnë këtë normë.
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Figura II-13. Përmbajtja e COD-së për 15 puset e monitoruar
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Figura II-14. Ndryshimi i vlerave të BOD(mg/L) dhe COD/100 mg/L
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Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Mund të gjenden lidhje empirike ndërmjet COD-së dhe BOD-së. Ndryshimi kryesor
ndërmjet COD-së dhe BOD-së është se nëpërmjet BOD-së përcaktohen lëndët
organike që mund të oksidohen në rrugë biologjike, ndërsa nëpërmjet COD-së
përcaktohen substancat që mund të oksidohen në rrugë kimike (Boyles, 1997).
Sikurse pritej, vlerat e COD-së janë disa herë më të larta sesa vlerat e BOD-së, por
duket mjaft qartë që ka një ecuri të të ngjashme midis tyre (Figura II-14).
2.3.1.8 Turbullira dhe sasia e lëndëve të ngurta në suspension
Turbullira dhe sasia e lëndëve të ngurta në suspension i referohet sasisë së lëndëve të
ngurta në ujë, lëndëve me natyrë minerale (p. sh grimca toke) ose lëndëve me natyrë
organike (p.sh alga, bimë). Megjithatë, matja e turbullirës mat sasinë e dritës që
përshkon ujin, ndërsa përcaktimi i TSS përcakton sasinë e lëndëve të ngurta në një
vëllim të caktuar ujor (EPA, 1993). Grimcat e ngurta shërbejnë si qendra të
akumulimit për ndotësit organikë, fosforin, azotin, metalet dhe bakteriet.
Përmbajtja e lartë e lëndëve të ngurta në ujëra nuk është e dëshirueshme, pasi ato
keqësojnë cilësinë e ujit të pijshëm, si dhe kufizojnë përdorimin e ujit për vaditje dhe
qëllime industriale. Pastrimi i ujit nga lëndët e ngurta kërkon trajtime kimike dhe
mekanike intensive (Michaud et al., 1994).
Në figurën II-15 paraqiten vlerat mesatare të turbullirës për puset e marrë në studim.
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Figura II-15.Nivelet e turbullirës (NTU) në 15 puset e monitoruar
Mund të shihet se niveli i turbullirës për mostrat e analizuara varion në një interval të
gjerë, nga <0.01 NTU në 20.1 NTU. Vlerat më të larta paraqiten në puset 1, 3 dhe 14,
të cilët janë puse me thellësi më të vogël sesa puset e tjerë. Në përgjithësi puset e
thella paraqesin nivele shumë të ulëta të turbullirës; kështu niveli mesatar për 5 puset
e thellë është 0.76 NTU, ndërsa për 10 puset e cekët (<100 m) ky nivel është 4.16
NTU. Sipas disa standardeve niveli i turbullirës nuk duhet të jetë më i lartë se 5 NTU.
Rreth 80 % e mostrave kanë paraqitur vlera më të ulëta sesa ky nivel.
Vlerat e TSS, luhaten nga 0.15 mg/L në 14.46 mg/L (Figura II-16). Është i dukshëm
fakti se edhe përqendrimi mesatar i TSS në puset e thellë është shumë më i vogël
(0.42 mg/L) sesa përqendrimi mesatar në puset e cekët (4.32 mg/L). Duke u bazuar në
direktivën mjedisore të Komunitetit Europian, vlera e rekomanduar për TSS për
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Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
klasën A1 është 25 mg/L. Të gjitha mostrat e ujërave të puseve i përkasin klasës A1.
Kjo direktivë nuk ka raportuar norma për vlerat e turbullsisë.
Mund të dallohet qartë se ekziston një korrelacion midis vlerave të TSS dhe vlerave të
turbullirës (R2=0.81) (Figura II-16). Korrelacioni i lartë tregon se kontributin kryesor
në nivelet e turbullirës e kanë grimcat joflurore, kryesisht ato me natyrë inorganike.
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Figura II-16. Nivelet e përqendrimit të TSS (mg/l) në 15 puset e monitoruar
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Figura II-17. Ndryshimi i vlerave të turbulencës dhe TSS (mg/l)
2.3.1.9 Lëndët e ngurta të tretshme (TDS)
Ky parametër karakterizon mineralizimin e përgjithshëm të ujit, që ka lidhje me
natyrën gjeologjike të burimit të ujit. Ka një lidhje direkte ndërmjet TDS dhe
përcjellshmërisë elektrike. Për 15 ujërat e puseve, varësia ndërmjet TDS dhe
përcjellshmërisë elektrike është lineare me ekuacion TDS = 0.76  (Përcj) − 29.52 me
R2=0.9999.
Sipas standardeve, TDS duhet të raportohet nëpërmjet tharjes së ujit në 1800C.
Përqendrimi maksimal i lejueshëm (PML) sipas Direktivës së BE është 1500 mg/l ,
dhe sikurse vihet re nga vlerat e tabelës, rreth 93.3 % e ujërave të analizuar e
përmbushin këtë kërkesë, përjashtim bën vetëm Pusi 8 (me vlerë 2988 mg/l), i cili ka
paraqitur edhe përcjellshmërinë elektrike më të madhe. Për nivele relativisht të larta të
TDS-së mund të veçohen ujërat e Zharrëzës dhe Sheqishtit, gjë që lidhet me natyrën
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Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
gjeologjike të baseneve ujore të tyre. Mund të vërehet se puset më të thella kanë
nivele më të ulëta të TDS (pra edhe mineralizim më të vogël) në përgjithësi. Niveli
mesatar i TDS në ujërat e puseve të thellë është 532 mg/L, ose rreth gjysmën e nivelit
mesatar për puset e cekët (1118 mg/L).

Figura II-18. Nivelet e përqendrimit të TDS (mg/l) në 15 puset e monitoruar
Sipas OBSH konsiderohen me cilësi shumë të mirë ujërat me TDS < 300 mg/l; siç
duket asnjë prej ujërave të puseve të analizuar nuk futet në këtë klasifikim.
Përmbajtja relativisht e lartë e TDS ndikon pozitivisht në ekuilibrat fiziologjik të
organizmit në veçanti në fëmijët, sepse kripërat minerale janë esenciale për mjaft
funksione bazë të organizmit si rritja e kockave, normalizimi i funksioneve të
muskujve dhe nervave, metabolizmi, etj. Por sasia e tepërt e lëndëve minerale mund të
shkaktojë probleme komplekse endokrine (OBSH, 1996). Natyrisht, rëndësi më të
madhe sesa TDS ka përmbajtja e kripërave të veçanta në ujë. Disa studime kanë
treguar se risku i sëmundjeve kardiovaskulare është më i vogël në zonat që përdorin
ujë të pijshëm me përmbajtje minerale më të lartë.
TDS ndikon edhe në shijen e ujit. Kjo është mjaft subjektive, por për shumë njerëz uji
me TDS > 500 mg/l ka një shije ―të rëndë‖ jo të pëlqyeshme. Ujërat me TDS të vogël
konsiderohen ―pa shije‖.
2.3.1.10 Alkaliniteti i ujit
Alkaliniteti karakterizon kapacitetin e ujit për të asnjanësuar acidet. Alkaliniteti është
një parametër i rëndësishëm në disa drejtime. Ai konsiderohet si një tregues i pjellorisë
së ujërave natyrore për biotën, sepse tregon vetinë e mjedisit ujor për të mbështetur
rritjen e algave dhe jetën ujore në përgjithësi.
Alkaliniteti i ujit ka rezultuar në nivelet nga 268 mg/L deri në 857 mg/L CaCO3.
Rreth 66.7 % e mostrave të analizuara janë në nivelet nga 268 deri 473 mg/l.
Nuk ka norma mbi përmbajtjen e karbonateve në ujërat e pijshëm. Zakonisht ujërat
sipërfaqësore nuk përmbajnë më shumë se 10 mg/l CO2 të lirë (largohet në ajër).
Nivelet më të larta mund të jenë për shkaqe të ndryshme si prania e burimeve natyrore
të CO2, shpëlarja e shkëmbinjve gëlqeror, dekompozimi i lëndëve organike; disa ujëra
minerale mund të përmbajnë më shumë se 100 mg/l CO2. Sipas normave të BE niveli
minimal duhet të jetë 30 mg/l HCO3.
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Mund të dallohen për nivele të ulëta të alkalinitetit ujërat e puseve të vendburimeve
Marinëz dhe Kallm dhe për nivele më të larta ujërat e puseve në sheqisht dhe Zharrëz.
Në përgjithësi, ujërat e thellësive paraqesin alkalinitet më të vogël në krahasim me
ujërat afër sipërfaqes, përkatësisht 324.7 mg/L dhe 535 mg/L, si vlerë mesatare.
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Figura II-19. Varësia e alkalinitetit e shprehur si CaCO3 (mg/l)
Ka kufizime në përdorimin e ujërave me alkalinitet të lartë për vaditje për shkak të
përmbajtjes së lartë të Ca dhe Mg dhe nuk lejohet shkarkimi i mbeturinave industriale që
kanë alkalinitet kaustik (nga jonet OH–). Mbeturinat e lëngëta urbane janë pak më
alkaline (50 deri 2 000 mg CaCO3/L) në krahasim me ujin e pijshëm.
Ndonëse alkaliniteti ka pak rëndësi në lidhje me shëndetin e njerëzve, nuk parapëlqehet
përdorimi i ujit të pijshëm me alkalinitet të lartë.
2.3.1.11 Fortësia e ujit
Termi ―fortësia e ujit‖ i referohet aftësisë së ujit për të precipituar sapunin; si pasojë,
uji i fortë kërkon më shumë sapun për të shkumëzuar. Një e metë tjetër e përdorimit të
ujit të fortë është formimi i smërçit në kaldajat, në ngrohësit e ujit në mjediset
shtëpiake si dhe në gypat e ujit të ngrohtë. Nga ana tjetër, uji i fortë ka veti të
asnjanësojë reshjet acide dhe të zvogëlojë tretshmërinë e metaleve toksikë. Uji i
pijshëm me fortësi të moderuar është më i shijshëm dhe shërben si burim i mjaft
elementëve të dobishëm në veçanti të kalciumit dhe të magneziumit. Ka të dhëna se
pirja e ujit të fortë ka efekt pozitiv në sëmundjet kardiovaskulare (OBSH, 2009).
Kontribuesit kryesorë në fortësinë e ujërave janë jonet e tretura të kalciumit dhe
magnezit. Katione të tjera polivalente si hekuri, zinku, magnezi, alumini, bariumi dhe
stronciumi i japin fortësi ujit, por kontributi i tyre është zakonisht i papërfillshëm për
shkak të përqendrimeve të ulëta në ujërat natyrore. Fortësia e ujërave varet kryesisht
nga komponimet që dalin nga erozioni i mineraleve, të tillë si guri gëlqeror (CaCO3),
dolomiti (CaCO3MgCO3) dhe gipsi (CaSO42H2O). Ujërat nëntokësore kanë
zakonisht fortësi më të madhe sesa ujërat sipërfaqësore.
Vlerat e fortësisë së përgjithshme në ujërat e analizuara variojnë në një interval të
gjerë vlerash; vlera minimale 179 mg CaCO3/L (Pusi 11, në fshatin Kallm); vlera
maksimale 1453 mg CaCO3/L (Pusi 8, në fshatin Zharrëz) (Figura II-20). Nivele më
të larta paraqesin ujërat e puseve të marra në fshatin Zharrëz, ndërsa nivele më të ulëta
paraqesin ujërat e kampionuar në fshatin Kallm.
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Figura II-20. Varësia e fortësisë totale e shprehur si CaCO3 (mg/L)
Në rezultatet e marra është gjetur se ekziston një korrelacion i fuqishëm ndërmjet
fortësisë së ujit dhe vlerave të TDS (R2=0.96) (Figura II-21), si dhe ndërmjet fortësisë
dhe alkalinitetit (R2=0.78) (Figura II-22). Këto korrelacione janë një tregues i
rëndësishëm i natyrës hidrokimike të ujërave. Korrelacioni sinjifikativ ndërmjet
fortësisë dhe TDS tregon se kripshmëria e ujërave i takon kryesisht joneve Ca2+ dhe
Mg2+ (të cilët përcaktojnë fortësinë e ujit), ndërsa korrelacioni i fuqishëm ndërmjet
fortësisë dhe alkalinitetit tregon se ujërat kanë natyrë karbonatike (kontributi kryesor i
takon jonit hidrogjenkarbonat).
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Figura II-21. Ndryshimi i vlerave të TDS dhe fortësisë së ujërave
Shpesh theksohet specifikimi i ujërave sipas fortësisë së tyre. Bazuar në këtë
parametër ujërat mund të klasifikohen në 6 klasa: ujë i butë < 50 mg CaCO3/l, ujë
mesatarisht i butë 50 100 mg CaCO3/l, ujë lehtësisht i fortë 100150 mg CaCO3/l,
ujë mesatarisht i fortë 150200 mg CaCO3/l, ujë i fortë 200300 mg CaCO3/l dhe ujë
shumë i fortë > 300 mg CaCO3/l (McGowan, 2000).
Bazuar në këtë klasifikim të gjithë ujërat e analizuar mund të themi se janë ujëra të
fortë, madje rreth 87% e tyre mund të klasifikohen si ujëra ―shumë të fortë‖. Kjo
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sjellshmëri e fortësisë është e pritshme, pasi zona në studim është klasifikuar si zonë
me mineralogji të lartë karbonate kalciumi dhe magnezi.
600
500

Fortesia (mg CaCO3/L)/10
Alkalinitet (mg CaCO3/L)

400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6
7
Stacionet

8

9

10

11

12

13

14

15

Figura II-22. Ndryshimi i vlerave të fortësisë dhe alkalinitetit

2.3.1.12 Përmbajtja e lëndëve organike të tretëshme (DOC)
Dy janë parametrat e matur gjatë këtij studimi për të përcaktuar përmbajtjen e DOC:
matja e absorbancës në 253.7 nm dhe indeksi i permanganatit.
Absorbimi UV vlerëson përmbajtjen e lëndëve organike të tretëshme në ujëra natyrore
(Uyguner & Bekbolet, 2002). Pjesa më e madhe e lëndëve organike natyrore (NOM)
të pranishme përmbajnë substanca humike, të cilat jo vetëm ndikojnë në keqësimin e
cilësisë së ujit, por gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm si produkte fillestare të
formimit të komponimeve të hidrokarbureve të klorinuara kancerogjene.
Koefiçenti i absorbancës Ka është llogaritur nga Scully dhe Lean (1994) duke
A
përdorur formulën Ka = 2.303 253.7
ku l është gjatësia e kyvetës në metra. Siç
l
duket qartë nga figura e mëposhtme, vlerat e koefiçentit të absorbancës variojnë në
një interval të gjerë; nga 0.7 m-1 deri në 81.8 m-1. Vlera e koefiçentit të absorbimit, Ka
është mjaft e lartë në pusin 14. Nivele relativisht të ulëta të këtij parametri paraqesin
ujërat e puseve në vendburimin Kallm dhe Marinzë, ndërsa nivele më të larta janë
gjetur në ujërat e puseve në fshatin Zharrëz.
Ujërat e 5 puseve të thellë paraqesin një vlerë mesatare të Kα të barabartë me 2.54 m 1
, ndërsa ujërat e 10 puseve të cekët japin vlerë mesatare të Kα të barabartë me 14.84
m-1.
Deri tani absorbimi specifik UV është përdorur si një parametër jo specifik i cili ka
monitoruar shpejtësinë e oksidimit të lëndës organike gjatë procesit të trajtimit të ujit
të pijshëm.

36

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14

15

Figura II-23. Vlerat mesatare të koefiçentit të absorbancës për matjet e kryera në
253.7 nm
Indeksi i permanganatit është një parametër tjetër që tregon ndotjen e ujit të pijshëm
nga lëndët organike si dhe lëndët inorganike të oksidueshme. Të dhënat e matjeve të
vlerave së indeksit të permanganatit paraqiten në figurën II-24. Vlerat e matjeve të
indeksit të permanganatit variojnë nga 0.13 mg/l në 6 mg/l; vlera mesatare 1.2 mg/l.

Figura II-24. Vlerat mesatare të indeksit të KMnO4 (mg/L O2)
Në ngjashmëri me rezultatet e fituara të Kα, rezultojnë edhe vlerat e indeksit të
KMnO4, ku vlera mesatare e këtij parametri për ujërat e puseve të thellë rezulton 0.73
mg O2/L, ndërsa për puset e cekët rezulton 1.44 mg O2/L. Koeficienti i korrelacionit
për rezultatet e këtyre dy parametrave në 15 mostrat është relativisht i lartë, R 2= 0.87,
gjë që mund të pritet nga fakti se të dy këta parametra karakterizojnë përmbajtjen e
lëndëve organike në ujëra.
Vlera e rekomanduar e indeksit të permanganatit në ujin e pijshëm është 2 mg/L O2
ndërsa vlera e detyrueshme është 5 mg/L O2. Rreth 80% e ujërave të analizuara i
përmbushin këto kërkesa, përjashtim bëjnë vetëm Pusi 12 ( 2.25 mg/l O2 ) dhe Pusi 14
(6 mg/l O2).
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2.3.1.13 Konkluzione të përgjithshme pёr cilёsinё e ujёrave bazuar nё parametrat
fiziko-kimikё
1) Bazuar nё rezultatet e matjeve tё parametrave fiziko-kimikё shumica e puseve
paraqesin nivele tё pranueshme pёr tu përdorur si ujё i pijshëm, madje mjaft prej tyre
plotёsojnё kërkesat pёr ujin e kategorisё A1 (Direktiva e BE-së EC/CEC/440).
2) Me cilёsi mё tё mirё kanё rezultuar ujёrat e puseve nё zonat Marinëz dhe Kallm,
tё cilat janë ujёra tё thellësive 1300 deri 2000 m. Cilёsi mё tё keqe paraqesin ujёrat e
puseve nё Zharrёz dhe deri diku nё Sheqisht.
3) Burimi S8 (Zharrёz) ka cilësi tё papranueshme pёr tu përdorur si ujё i pijshëm. Ai
paraqet mineralizim shumё tё lartё (vlera shumё tё larta tё pёrcjellshmёrisё elektrike,
TDS, fortёsisё, etj) dhe përmbajtje tё lartё tё lёndёve organike (vlera tё larta tё BOD,
COD dhe K). Edhe burimi S9 ka parametra me nivele të ngjashme me ato tё S8.
4) Nё pёrgjithёsi, ujёrat e puseve mё tё thellё kanё cilësi mё tё larta sesa ato tё
puseve mё tё cekta. Disa nga vlerat mesatare tё parametrave tё matur pёr 10 puset
me thellësi deri 100 m dhe pёr 5 puset me thellësi nga 1300 m deri 2000 m janë
paraqitur nё pasqyrёn e mëposhtme. Nga këto vlera shihen qartё dallimet
sinjifikative ndërmjet cilёsisё sё këtyre dy grupeve tё burimeve.
Thellёsia,
m

n

Pёrcj.
µS/cm

COD
mg/L

Turb.
NTU

TSS,
mg/L

TDS,
mg/L

Alk.
mg/L

Fortёsia,
mg/L

Kα

KMnO4

≤ 100

10

1509

36.1

4.2

4.32

1118

179.7

697

14.84

1.44

1300 -2000

5

738.8

15.0

0.76

0.42

532

60.6

393

2.54

0.73

5) Janё vërejtur disa korrelacione sinjifikative ndërmjet disa parametrave tё matur si
p.sh. ndërmjet Turbullirёs dhe TSS (R2 = 0.81), Kα dhe Indeksit tё permanganatit (R2
= 0.87), Alkalinitetit dhe TDS (R2 = 0.81), Fortёsisё dhe TDS (R2 = 0.96), Fortёsisё
dhe Alkalinitetit (R2 = 0.76). Tё gjithё korrelacionet e vërejtura shpjegohen me vetitё
hidrokimike. Nё veçanti, tre korrelacionet e fundit janë njё tregues i natyrës
karbonatike tё ujёrave.
2.3.2 Rezultatet e përqendrimeve të joneve kryesorë: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO42 ,
Cl- dhe HCO3 në ujëra
Në pasqyrën II-6 janë paraqitur përqendrimet e joneve kryesorë, kationeve Ca2+,
Mg2+, Na+, K+ dhe anioneve Cl  , SO42 , HCO3 . Rezultatet janë paraqitur në mg/L
dhe përfaqësojnë vlerën mesatare të dy matjeve paralele.
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Pasqyra II-6. Rezultatet e përcaktimit të përqendrimeve të joneve kryesorë në ujëra
Përqendrimi (mg/L)
Stacioni

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl 

SO42

HCO3

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

199.5
156.3
151.1
157.0
109.9
145.9
121.7
507.2
96.2
23.7
11.2
124.3
119.7
94.2

99.4
74.9
92.4
21.1
29.5
19.0
30.0
108.7
109.7
33.2
24.4
32.8
32.8
107.6

15.4
13.7
15.3
12.7
10.5
13.8
7.8
25.5
14.3
10.9
17.9
7.7
7.4
19.0

1.4
1.7
2.0
1.1
0.8
0.8
1.3
1.8
2.0
1.2
3.9
1.3
1.2
3.6

168
86
72
84
44
54
47
956
137
44
50
46
46
213

146.5
47.9
17.8
50.7
14.0
64.1
16.9
136.9
87.5
11.3
13.5
12.0
15.1
81.1

760.1
834.0
1045.1
464.5
464.5
464.5
475.0
527.8
728.4
327.3
422.3
453.9
432.8
812.8

121.7

26.7

7.5

1.7

47

17.8

432.8

Përqendrimet e jonit hidrogjenkarbonat janë njehsuar nga vlerat e rezultateve të
alkalinitetit, meqënëse në pH e gjetura për mostrat e ujërave (<8.3), përmbajtja e CO2
dhe CO32 është e papërfillshme (gjithashtu edhe përqendrimi i jonit H+), kështu që
gjatë titullimit për matjen e alalinitetit praktikisht janë titulluar jonet
hidrogjenkarbonat. Për të konvertuar vlerën e alkalinitetit të shprehur në mg CaCO3
/L në përqendrimin e HCO3 në mg/L është përdorur formula:

61
HCO   Alkalinite t  50

3

2.3.2.1 Përcaktimi i kalciumit
Niveli i Ca në ujëra varet kryesisht nga natyra e shkëmbinjve gëlqeror, prandaj ka
ndryshime të mëdha në nivelet e Ca në ujërat: vlera maksimale ka rezultuar 507.2
mg/L (Pusi 8); vlera minimale 11.2 mg/L (Pusi 11).
Rreth 86.7 % e mostrave ndodhen në nivelet nga 94.2 mg/L deri 507.2 mg/L dhe
bazuar në Direktivën e BE (> 150 mg/l) mund të konsiderohen si ujëra të pasur me Ca
që kanë veti kurative (pas ekzaminimeve kliniko-farmakologjike); vetëm në ujërat e
puseve 10 dhe 11 niveli i kalciumit rezulton i ulët përkatësisht 11.2 mg/L dhe 23.7
mg/L. Nuk vërehet ndonjë dallim sinjifikativ në nivelet e kalciumit në mostrat e
puseve të cekëta dhe atyre të thella (përqendrimet mesatare janë përkatësisht 161.6
mg/L dhe 104.2 mg/L.
Niveli i kalciumit i rekomanduar nga Direktiva e BE është 100 mg/L (nuk jepet
PML), ndërsa SSH dhe OBSH rekomandojnë nivelin 75 mg/L dhe PML 200 mg /L.

39

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
Të gjitha mostrat tona, me përjashtim të S10 dhe S11 nuk e kalojnë këtë nivel dhe atë
të rekomanduar nga SSH dhe OBSH.
Kalciumi është element esencial për organizmin dhe nevojat për të janë 0.7 deri 2
g/ditë. Ai është i domosdoshëm për zhvillimin e sistemit të eshtrave dhe dhëmbëve,
për koagulimin e gjakut dhe impulset nervore drejt muskujve (Leurs et al,. (2010).
Përmbajtja e lartë e Ca në ujë nuk paraqet ndonjë rrezik për shëndetin, por ndikon në
shijen e ujit (sipas njerëzve, në nivelet mbi 100  300 mg/l). Kalciumi është elementi
kryesor që shkakton fortësinë e ujit.
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Figura II-25. Përmbajtja e Ca2+(mg/L) në ujëra

2.3.2.2 Përcaktimi i magnezit
Niveli i Mg në ujëra varet kryesisht nga natyra gjeologjike e shtresave të basenit të
burimit, prandaj ka ndryshime të mëdha në nivelet e Mg në ujërat: vlera maksimale
109.7 mg/L dhe vlera minimale 19 mg/L; vlera maksimale i takon ujit të Pusit 9 dhe
bazuar në Direktivën e BE (> 50 mg/L) mund të konsiderohet si ujë i pasur me Mg që
ka veti kurative (pas ekzaminimeve kliniko-farmakologjike). Gjithashtu mjaft të pasur
me Mg janë edhe ujërat e puseve 8, 14, 1, 3 dhe 2 (renditur sipas nivelit të magnezit).
Niveli i magnezit i rekomanduar nga Direktiva e BE është 30 mg/L dhe PML 50
mg/L, ndërsa SSH dhe OBSH rekomandojnë nivelin 20 mg/L dhe PML 50 mg/L.
Vetëm puset S4 dhe S11 plotësojnë rekomandimin e Standardit të BE, por asnjë prej
puseve nuk plotëson atë të rekomanduar nga OBSH. Ndërkaq PML e tejkalojnë 40% e
mostrave. Nivele shumë të larta paraqesin në veçanti ujërat e vendburimit Zharrëz
(Pusi S8, S9) dhe ujërat e puseve S14 (Belinë) dhe S1 (Sheqisht), të gjithë puse të
cekët.
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Figura II-26. Përmbajtja e Mg2+(mg/L) në ujëra
Ka një dallim të dukshëm në nivelet e magnezit në ujërat e puseve të cekët
(përqendrimi mesatar 70.1 mg/L) dhe ujërat e puseve të thellë (përqendrimi mesatar
28.2 mg/L). Është interesant të vërehet varësia e shumës së përqendrimeve (Ca2+ dhe
Mg2+) ndaj fortësisë dhe TDS, të paraqitur në figurat II-31 dhe II-32. Siç shihet
ndërmjet tyre ekzistojnë korrelacione të fuqishme, konkretisht për varësinë e shumës
(Ca2+ dhe Mg2+) ndaj fortësisë R2=0.86 dhe për varësinë e shumës (Ca2+dhe Mg2+)
ndaj TDS, R2=0.95 (n=15).
Duke filluar nga niveli 100 mg/L Mg mund të shkaktojë një shije të hidhur të ujit, por
jo dukuri toksike. Magnezi është një nga elementët kryesor që shkaktojnë fortësinë e
ujit.
Magnezi është element esencial për organizmin dhe nevojat e njeriut të rritur për të
janë rreth 420 mg/ditë. Ai merr pjesë në shumë funksione metabolike, është i
domosdoshëm për rritjen dhe ndikon në disa sisteme enzimatike të prodhimit të
proteinave. Mungesa e Mg mund të shkaktojë probleme neuro-muskolare dhe
kardiake (Durlach, 1989).
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Figura II-27. Varësia e shumës së përqendrimeve (Ca2+ dhe Mg2+) ndaj fortësisë
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Figura II-28. Varësia e shumës së përqendrimeve (Ca2+ dhe Mg2+) ndaj TDS

2.3.2.3 Përcaktimi i natriumit
Natriumi është një element jetësor që merr pjesë në disa funksione esenciale të
organizmit. Ai është i rëndësishëm për rregullimin e tensionit të indeve, bilancin ujor
të organizmit dhe ndjeshmërinë e muskujve (EPA, 2003). Nevoja ditore për Na e
njeriut të rritur është rreth 2000 mg ndërsa për fëmijët 200 mg. Nivelet e larta të Na në
ujëra nuk shkaktojnë toksicitet, por marrja kronike e tij luan një rol të rëndësishëm në
zhvillimin e hipertensionit në subjektet që janë të predispozuar. Risku shëndetësor për
shkak të niveleve të larta të Na në ujë i intereson kryesisht dy subjekteve: fëmijëve të
vegjël për shkak të moszhvillimit të mjaftueshëm të veshkave të tyre dhe njerëzve me
nivele të larta të tensionit të gjakut ose probleme në veshka (WHO, 2003).
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Figura II-29. Përmbajtja e Na+(mg/L) në ujëra
Përqendrimi i natriumit në ujërat e analizuara luhatet në intervalin nga 7.4 mg/L (Pusi
13) derin në 25.5 mg/L (Pusi 8). Natriumi ndodhet në ujëra kryesisht i lidhur me jonin
Cl- (R2=0.76) dhe SO42 (R2=0.69). Nuk ka dallim sinjifikativ në nivelet e natriumit në
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lidhje me thellësinë e pusit, ndonëse për puset e thellë përqendrimi mesatar (10.0
mg/L) është pak më i vogël sesa për puset e cekët (14.9 mg/L).
Nivelet e rekomanduara nga Direktiva e BE dhe SSH janë 20 mg/L, ndërsa PML 175
mg/L. Nivelet e PML janë vendosur në bazë të kritereve të degustimit (shijes së
kripur).
Ujërat me përmbajtje të Na < 20 mg/L konsiderohen ―të përshtatshëm për një dietë me
nivel të ulët natriumi‖ (EPA, 2003). Pothuajse të gjithë ujërat e analizuar e
përmbushin këtë kriter, përjashtim bën vetëm Pusi 8, i cili paraqet edhe nivelin më të
lartë të natriumit.
2.3.2.4 Përcaktimi i kaliumit
Kaliumi është i nevojshëm për organizmin për shkak të funksioneve të tij në
rregullimin e balancës së ujit, reaksioneve acid/bazë dhe të ndikimit në funksionet e
nervave dhe muskujve.
Përmbajtja i kaliumit në puset e marrë në studim është paraqitur në figurën e
mëposhtme. Vlera maksimale ka rezultuar 3.9 mg/L (Pusi 11) dhe vlera minimale 0.8
mg/L (Pusi 6). Niveli i rekomanduar nga Direktiva e BE është 10 mg/L ndërsa PML
12 mg/l. Asnjë prej mostrave të analizuara nuk i kalon këto nivele. Niveli i kaliumit
në ujërat e puseve të thellë është në përgjithësi më i vogël sesa në puset e cekëta
(përqendrimi mesatar përkatësisht, 1.1 mg/L dhe 2.0 mg/L).
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Figura II-30. Përmbajtja e K+(mg/L) në ujëra
2.3.2.5 Përmbajtja e jonit klorur
Kloruret janë shumë të përhapur në natyrë, kryesisht në formën e kripërave të NaCl,
KCl dhe CaCl2. Në përgjithësi, joni klorur gjendet në të gjithë tipat e ujërave, ndonëse
në nivele që variojnë shumë. Kloruri është një anion kryesor në ujërat sipërfaqësore
dhe mbeturinat ujore. Nivelet më të larta gjenden në ujërat detare dhe ujërat e naftës,
ndërsa nivelet më të ulëta janë në ujërat e rrjedhjeve të zonave malore.
Shkarkimet ujore urbane kanë përqendrime relativisht të larta të klorureve për shkak
të pranisë së lartë të jonit klorur në urinë dhe në disa raste kjo mund të përdoret për
zbulimin e ndotjeve të ujërave nëntokësore nga mbeturinat e lëngëta. Burime
antropogjene të klorureve mund të jenë shkarkimet e industrisë kimike, shfrytëzimi i
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puseve të naftës, minierat, ujërat e drenazhimit të tokave, etj (Schlesinger, 2004). Në
zonat bregdetare, mund të ndodh ndotja e ujërave nëntokësore nga penetrimi i ujërave
detare në basenin nënujor për shkak të nxjerrjes së ujit të pijshëm mbi kapacitetin
regjenerues të basenit.
Përmbajtja e klorureve varion në intervalin nga 44 mg/L (Pusi S5) deri në 956 mg/L
(Pusi 8); rreth 80 % e ujërave të analizuara janë nën nivelin e përqendrimit mesatar të
jonit klorur të matur (Figura II-35).
Mund të dallohen për përqendrime më të ulëta të klorureve ujërat e puseve të
vendburimeve të Marinzës (mesatarja 48.3 mg/L) dhe në vendburimin e Kallmit
(mesatarja 46.7 mg/L) dhe për nivele të larta ujërat e vendburimeve Zharrëz (Pusi S5).
Niveli maksimal i rekomanduar sipas Direktivës së BE-së dhe SSH është 25 mg/L,
referuar kësaj Direktive të gjitha mostrat e analizuara e tejkalojnë këtë nivel;
përqendrimi maksimal i lejuar është 200 mg/L, dhe siç duket qartë nga grafiku i
mëposhtëm ky nivel tejkalohet në mostrat e ujit të Pusit 8 dhe Pusit 14.
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Figura II-31. Nivelet e përqendrimit të jonit klorur (mg/L) në ujëra
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Figura II-32. Varësia e joneve Cl- ndaj joneve Ca2+
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Figura II-33. Varësia e joneve Cl-/10 ndaj joneve Na2+
Jonet klorure ndodhen në ujëra kryesisht të lidhura me jonet Ca2+ dhe Na+, me vlera
përkatëse të koeficientit të korrelacionit 0.90 (Figura II-36) dhe 0.76 (Figura II-37).
Përmbajtja e zakonshme e jonit klorur në ujin e pijshëm nuk konsiderohet e dëmshme
për shëndetin deri në nivelin 250 mg/L, që përbën edhe nivelin e rekomanduar nga
OBSH, bazuar në shijen e ujit. Duke iu referuar kësaj norme Pusi 8 paraqet nivel
thuajse 4-herë më të lartë, gjë që bën që uji të ketë shije kripe duke e bërë atë të
papërshtatshëm për pirje.
Joni klorur përbën anionin që ndodhet më me shumicë në trupin e njeriut. Kloruret
nuk kanë veprim toksik në organizmin e njeriut deri në përqendrime 1000 mg/L;
megjithatë kloruret nuk janë të pëlqyeshëm jo vetëm për shijen e kripur por edhe për
problemet që mund të shkaktojnë në rastet e sëmundjeve të veshkave dhe ato
kardiovaskulare.
Nivelet e larta të jonit klorur janë të dëmshme edhe për bimët; përmbajtjet në ujë në
kufijtë 70–250 mg/L shkaktojnë dëmtime të tyre. Përmbajtjet e larta të jonit klorur
përshpejtojnë gjithashtu korrozionin e metaleve, në veçanti për ujërat lehtësisht
alkaline dhe sidomos në rastin e çelikut inoksidabël (duke filluar që nga nivelet 50
mg/L).
2.3.2.6 Përmbajtja e jonit sulfat
Joni sulfat është ndër anionet kryesorë në ujërat natyrore dhe shkarkimet ujore. Në
ujërat natyrore të pandotura, përqendrimi i jonit sulfat është ndërmjet 5 dhe 100 mg/L,
ndërsa në ujërat e ndotura dhe ato të kripura ai mund të arrijë përqendrime shumë më
të larta (deri 4 000–5 000 mg/L). Burimi kryesor natyror i jonit sulfat në ujërat
sipërfaqësore dhe nëntokësore është procesi i erozionit dhe tretjes së mineraleve që
përmbajnë squfur, kryesisht gipsit (CaSO4∙2H2O), por edhe kripërave të natriumit dhe
magnezit. Burime të tjera janë oksidimi i sulfureve dhe squfurit elementar si dhe
dekompozimi i mbeturinave bimore dhe të kafshëve (squfuri është përbërës esencial i
proteinave dhe ai lëshohet gjatë dekompozimit të tyre).
Burimet antropogjene të sulfateve janë nga shkarkimet urbane dhe të disa industrive
(p.sh. letrës, tekstile, përpunimit të lëkurëve, pastrimit të metaleve, përpunimi i
naftës), ujërat e drenazhimit të tokave bujqësore, etj. Ujërat e minierave që përmbajnë
acid sulfurik që del nga oksidimi i mineraleve sulfure mund të japin një kontribut të
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rëndësishëm në rritjen e përmbajtjes së sulfateve në ujërat natyrore. Një burim tjetër i
sulfateve në ujërat natyrore është nëpërmjet reshjeve, në të cilat jonet sulfat mund të
jenë me origjinë natyrore ose nga shkarkimet antropogjene të SO2 në ajër.
Përqendrimi i jonit sulfat për 15 puset e analizuar është paraqitur grafikisht në figurën
II-38. Vlera maksimale ka rezultuar 146.5 mg/L (Pusi S1, Sheqisht) dhe vlera
minimale 11.3 mg/L (Pusi 10, Kallm).
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Figura II-34. Nivelet e përqendrimit të jonit sulfat (mg/l) në ujëra
Mund të vërehen për përmbajtje të ulëta të jonit sulfat ujërat e puseve në Kallm
(mesatarisht 12.3 mg/L) dhe Marinëz, ndërsa nivele më të larta janë gjetur në ujërat e
puseve të Zharrzës. Një pamje e ngjashme vërehet edhe për përmbajtjen e joneve
magnez (R2=0.73).
Niveli maksimal i normës së BE dhe ai i rekomanduar nga OBSH për përmbajtjen e
jonit sulfat në ujin e pijshëm është 250 mg/L; asnjë prej ujërave të analizuar nuk e
kalon këtë normë.
2.3.2.7 Përmbajtja e jonit hidrogjenkarbonat
Niveli e jonit hidrogjenkarbonat nё ujёrat e puseve të monitoruar varion nga 327.3
mg/L nё pusin S10 (Kallm) nё 1045.1 mg/L nё pusin S3 (Sheqisht). Ndryshimi i
vlerave tё pёrqendrimit tё HCO3 nё puset e ndryshme ёshtё pasqyruar nё Figurёn II39.
Ujёrat e puseve tё cektё janë mё tё pasur nё jonin hidrogjenkarbonat nё krahasim me
ujёrat e puseve tё thellё. Niveli minimal i kёrkesёs sё Direktivёs sё BE-sё (30 mg/L)
kalohet nga tё gjithё puset. Nivelet e larta tё jonit hidrogjenkarbonat provojnë natyrën
karbonate tё këtyre ujёrave, qё e ka burimin nё natyrën gjeologjike tё shtresave ku ato
kalojnë. Kёto jone janë tё lidhura kryesisht me kalciumin dhe magnezin, gjё qё mund
tё shihet qartё nga varësitё grafike tё përmbajtjes sё Ca2+, Mg2+ dhe HCO3- (mg/L)
dhe shumës (Ca2+, Mg2+) dhe HCO3- (me R2 = 0.78).
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Figura II-35. Përmbajtja të jonit hidrogjenkarbonat (mg/l) në ujëra
2.3.2.8 Konkluzione të përgjithshme pёr cilёsinё e ujёrave bazuar nё nivelet e
joneve kryesorё
1. Bazuar nё rezultatet e matjeve tё niveleve tё kationeve dhe anioneve kryesorё nё
ujёrat e puseve tё studiuara duke i krahasuar ato me kërkesat e Standardit tё ujit tё
pijshëm dhe Standardit pёr ujёrat qё përdoren pёr prodhimin e ujit tё pijshëm
arrihet nё këto përfundime:
(i) Nivelet e kalciumit tё rekomanduara nga Direktiva e BE (100 mg/L), SSH dhe
OBSH (75 mg/L) dhe PML sipas OBSH kalohen nga tё gjitha mostrat tona pёrveç
ujёrave tё puseve S10 dhe S11 (vendburimi Kallm).
(ii) Pёrqendrimet e magnezit kanё rezultuar shumё mё tё larta sesa rekomandimet e
SSH dhe OBSH (20 mg/L), nё tё gjitha mostrat pёrveç mostrës S6, dhe
rekomandimit tё Direktivёs BE (30 mg/L), pёrveç mostrave S4, S5, S7, S11 dhe
S14. Ndёrkaq 40% e mostrave e kalojnё nivelin PML (50 mg/L). Nivele shumё tё
larta kanё rezultuar nё ujёrat e puseve tё vendburimit Zharrёz (S8 dhe S9), e pusit
S14 (Belinё) dhe S1 (Sheqisht), tё cilёt janë puse tё cekёt (< 100 m).
(iii) Tё gjithё ujёrat e analizuara pёr natriumin dhe kaliumin kanё paraqitur nivele
nёn rekomandimet e Direktivёs sё BE dhe SSH (20 mg/L); bёn pёrjashtim pusi S8
(Zharrёz) qё ka nivel tё natriumit 25.5 mg/L.
(iv) Tё gjithё mostrat e analizuara e kalojnë nivelin e rekomanduar tё BE dhe SSH
pёr kloruret (25 mg/L) dhe pёr dy mostra (S8 dhe S14) kalohet edhe niveli
maksimal i lejuar duke i bёrё tё papёrshtatshёm pёr pirje këto ujёra.
(v) Tё gjitha mostrat e ujёrave tё analizuara kanё rezultuar me nivele tё jonit sulfat
nёn PML tё normës sё BE-sё (250 mg/L). Nivele mc tё larta janë gjetur nё ujёrat e
puseve tё vendburimit Zharrёz dhe mё tё ulёta nё ato tё vendburimit Kallm.
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(vi) Niveli i rekomanduar nga Direktiva e BE pёr përmbajtjen e jonit
hidrogjenkarbonat (30 mg/L) kalohet dukshёm nga tё gjitha mostrat pёrveç
mostrës S5 (Marinёz).
2. Nё jonet kryesorё tё analizuar nё ujёrat janë gjetur disa korrelacione sinjifikative tё
rёndёsishme qё tregojnë pёr natyrën e tyre. Nё pasqyrёn e mëposhtme janë dhёnё
disa prej këtyre korrelacioneve dhe komenti pёr to.
Jonet
2+
Ca +
HCO3Mg2+
Ca2++
TDS
Mg2+
Ca2++
Fortёsia
Mg2+
ClCa2+
Mg2+

SO42

R2
0.78

Koment
Natyra karbonatike e ujёrave

0.95

Mineralizimi i takon kryesisht joneve Ca2++
Mg2+
Fortёsia i takon kryesisht joneve Ca2++ Mg2+

0.86
0.90
0.73

Jonet klorur ndodhen tё lidhura kryesisht me
Ca2+
Jonet sulfat ndodhen tё lidhura kryesisht me
Mg2+

3. Me cilёsi mё tё mirё nё lidhje me nivelin e joneve kryesorё kanё rezultuar ujёrat e
puseve nё zonat Marinёz dhe Kallm, tё cilat paraqesin nivele mё afёr vlerave
normale pёr ujёrat e pijshëm. Cilёsi mё tё keqe paraqesin ujёrat e puseve nё
Zharrёz, Belinё (S14), Sheqisht (S1, S2 dhe S3) kryesisht nё lidhje me nivelet
shumё tё larta tё magnezit, natriumit dhe klorureve. Pasojat kryesore tё këtyre
joneve nuk janë dëmtimet shëndetësore sesa keqësimi i shijes. Ujёrat me nivele tё
larta tё magnezit mund tё konsiderohen edhe si ujёra minerale tё destinuara pёr
kurime shëndetësore.
4. Nё pёrgjithёsi, ujёrat e puseve mё tё thellё kanё cilësi mё tё larta sesa ato tё puseve
mё tё cekta duke pasur nivele mё tё ulëta tё joneve kryesore. Disa nga vlerat
mesatare tё pёrqendrimeve nё tё dy grupet janë paraqitur nё pasqyrёn e
mëposhtme.
Thellёsia,
m
≤ 100
1300
2000

-

n

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Cl-

SO42-

HCO3-

10

161.6

70.1

14.9

2.0

185.9

62.6

219.2

5

104.2

28.2

10.0

1.1

47.0

24.5

74

2.3.3 Rezultatet e matjeve të niveleve të elementëve ushqyes (P-PO 34 , N-NO 3 , NNO 2 , N-NH 4 ) në ujëra
Në pasqyrën e mëposhtme janë paraqitur rezultatet përmbledhëse të përmbajtjes së
secilit element ushqyes në mostrat e ujit të marra në çdo stacion. Rezultatet
përfaqësojnë vlerën mesatare të tre matjeve paralele.
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Pasqyra II-7. Rezultatet e përcaktimit të elementëve ushqyes në mostrat e ujërave të
puseve
Pusi
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

N-NO 3
(mg/L)
17.14
0.44
1.67
2.98
0.63
4.79
2.42
2.66
5.56
0.18
0.24
2.27
2.26
1.77
1.97

N-NO 2
(μg/L)
384.7
15.8
6.9
209.1
15.8
8.0
4.7
12.4
59.1
13.6
8.0
10.2
9.1
221.3
18.0

N- NH 4
(μg/L)
59.9
663.3
623.8
32.8
41.4
37.7
32.8
57.4
72.2
418.4
1227.0
42.6
21.7
122.7
40.2

P- PO 34
(μg/L)
10.7
11.3
19.2
5.4
9.3
8.0
8.7
8.0
31.1
14.6
40.3
8.7
5.4
102.8
3.4

2.3.3.1 Përmbajtja e fosforit reaktiv në ujëra
Fosfori është një nutrient për gjallesat. Por ai është një substancë ndotëse në qoftë se
ndodhet në përqendrime të larta në kushte mjedisore specifike. Shtimi i fosforit si jon
fosfat në ujërat natyrore është një nga problemet mjedisore më serioze për shkak të
kontributit të tij në proceset e eutrofikimit artificial të ujërave.
Në ujërat natyrore dhe mbeturinat ujore, fosfori ndodhet thuajse vetëm në formën e
fosfateve, të cilat mund të jenë në gjendje të tretur dhe si komponime të patretshme
(kryesisht me hekurin, aluminin dhe kalciumin) në grimcat e ngurta dhe në
sedimentet.
Komponimet e fosforit në ujërat natyrore mund të klasifikohen në tre grupe:
 Ortofosfatet, që janë kripëra të tretshme të acidit ortofosforik, H3PO4, të cilat
disocijohen në disa specie jonike. Në vlerat e zakonshme të pH-it të ujërave
natyrore, fosfatet ndodhen kryesisht si HPO42– dhe H2PO4–. Burimi kryesor i
ortofosfateve në ujërat është nga përdorimi i plehrave në tokat bujqësore
(kryesisht si superfosfat, që është një përzierje e Ca(H2PO4)2 dhe CaSO42H2O).
 Fosfatet e kondensuar (piro-, meta- dhe poli-fosfatet e tjera) të cilat janë kripëra të
acideve përkatëse. Ato janë përbërës kryesor në shumë produkte pastrimi dhe
detergjentë. Në tretësirat ujore, polifosfatet kalojnë gradualisht në ortofosfate.
 Fosfori organik, komponimet e të cilit formohen kryesisht në proceset biologjike.
Burimet e komponimeve organike të fosforit në ujërat natyrore janë shkarkimet e
ujërave të zeza dhe mbeturinave të tjera organike si dhe dekompozimi i
organizmave ujore.
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Komponimet e fosforit mund të kalojnë në ujërat natyrore si rezultat i proceseve
natyrore si, për shembull, erozionit të formacioneve shkëmbore, lëshimit nga
sedimentet dhe jashtëqitjet e kafshëve. Burimet antropogjene kryesore të fosforit në
ujërat janë: shkarkimet e ujërave të zeza të patrajtuara ose pjesërisht të trajtuara, ujërat
e kullimit të tokave bujqësore si dhe disa shkarkime industriale.
Nga matjet e kryera përqendrimi i fosforit reaktiv në ujërat e puseve të zonës së marrë
në studim variojnë nga 3.4 µg/l (Pusi S15) deri në 102.8 µg/l (Pusi S14), të dy në
vendburimin Belinë, por i pari në thellësinë 1300 m, ndërsa i dyti në thellësinë 20 m.
Edhe në disa vendburime të tjera mostrat e puseve të thellësisë paraqesin nivele më të
ulëta sesa ato të puseve të cekta, gjë që flet për ndikim të ndotjeve sipërfaqësore
(antropogjene) të shkarkimeve urbane dhe bujqësore. Nivele mjaft të ulëta të fosfateve
paraqesin mostrat e tre puseve të Marinzës (rreth 8-9 µg/L P- PO 34 ) dhe të Sheqishtit
(nga 5.4 µg/L P- PO 34 ). Niveli mesatar i fosfateve në pesë mostrat e puseve të thellë
(1300 m deri 2000 m) është 8.2 µg/L, ndërsa në dhjetë mostrat e puseve të cekët (20
m deri në 100 m) ka rezultuar 24.6 µg/L, pra tre herë më i lartë.
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Figura II-37. Përqendrimi i fosforit reaktiv P-PO 34 (µg/l) në puset e monitoruar
Direktiva mjedisore e Komunitetit Europian (EC 75/440/EEC) jep dy nivele për
fosforin e tretshëm reaktiv 400 µg/l për klasën A1 dhe 700 µg/l për klasën A2. Të
gjitha mostrat e analizuara i përkasin klasës A1. Këto nivele paraqesin ndikim më të
madh tek organizmat biologjik sesa në cilësinë e mjedisit.
2.3.3.2 Përmbajtja e nitrateve
Përmbajtja e nitrateve në ujërat e analizuar varion në intervalin nga 0.18 mg/L (Pusi 10)
deri në 17.14 mg/L (Pusi 1). Të gjitha mostrat e analizuara janë nën nivelin e
rekomanduar sipas Bashkimit Evropian dhe rekomandimet e OBSH të cilat e kufizojnë
përmbajtjen e nitrateve deri në 50 mg NO3/L. Mund të vërehet se përqendrimet e
nitrateve janë përgjithësisht më të larta në ujërat e puseve të cekta (përqendrimi mesatar
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3.7 mg/L) në krahasim me atë të puseve të thellë (përqendrimi mesatar 1.97 mg/L),
ndonëse ka edhe disa përjashtime nga kjo dukuri.
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Figura II-38. Përqendrimi i nitrateve NO 3 - N (mg/l) në puset e monitoruar
Përmbajtja e lartë e nitrateve në ujin e pijshëm shkakton sëmundjen e
methaemoglobinanemisë, e cila është më e përhapur në fëmijët e vegjël, sidomos në ata
me moshë nën 6 muaj. Nitratet nën veprimin e disa baktereve, që ndodhen në sistemin
tretës, reduktohen në nitrite, të cilët kanë veti të oksidojnë Fe2+ e hemoglobinës në Fe3+,
kështu që rruazat e kuqe të gjakut humbasin aftësinë e tyre për të lidhur oksigjenin e
ajrit. Hemoglobina e fëmijëve latantë (rreth 60% e saj) ka një përbërje paksa të
ndryshme nga ajo e njerëzve të rritur dhe ajo është më e gatshme të pësojë këtë oksidim.
Veç kësaj, kushtet në traktin tretës të fëmijëve latantë janë më të përshtatshme për
reduktimin e nitrateve në nitrite. Gjithashtu, dyshohet se nitritet që mund të formohen
nga NO3– i ujit të pijshëm mund të veprojnë me aminat sekondare të dala nga zbërthimi i
proteinave të mishit duke dhënë komponime karcerogjene të nitrozoaminave.
2.3.3.3 Përmbajtja e nitriteve
Përmbajtja e nitriteve në ujërat nëntokësore dhe ujërat sipërfaqësore është shumë e
ulët, zakonisht <0.01 deri në 0.02 mg NO2–/L. Nivele më të larta mund të takohen për
shkak të shkarkimeve antropogjene nga industria metalurgjike, ushqimore, etj.
Përqendrimi i nitriteve në ujërat e puseve varion nga 4.7 µg/L deri në 384.7 µg/L.
Rreth 80 % e mostrave të analizuara përfshihen brenda normave të direktivës ―Normat
e Ujit të Pijshëm‖ të Bashkimit Europian (0.1 mg/L), përveç tre puseve (S1; S4; S14),
në të cilët niveli i nitriteve i tejkalon normat nga 2 deri 4 herë. Të tre këta puse janë
puse të cektë (20 m deri 70 m) dhe nivelet e larta të nitriteve mund të kenë burim në
ndotjet nga ujërat e zeza dhe mbeturinat blegtorale. Një dallim shumë i madh vërehet
në nivelet e nitriteve në mostrat e ujërave të puseve të thella dhe atyre të cekta.
Përqendrimi mesatar në pesë mostrat e ujërave të puseve të thellë ka rezultuar 12.9
mg/L, pra më shumë se 7-herë më i lartë.
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Figura II-39. Përqendrimi i nitriteve NO 2 -N (mg/L) në puse
2.3.3.4 Përqendrimi i azotit amoniakal
Përqendrimi i azotit amoniakal në ujërat ka variuar nga 0.02 mg/L deri në 1.23 mg/L,
me një vlerë mesatare të përgjithshme 0.23 mg/L. Të gjitha rezultatet përfshihen
brenda normave të detyruara të klasës A2 të Direktivës së BE-së EC/CEC/440 me
vlerë 1.5 mg/L.
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Figura II-40. Ndryshimi i vlerës mesatare të përqendrimit të N-NH 4 në puse të
ndryshme
Burim kryesor i ndotjeve nga amoniumi janë shkarkimet e ujërave të zeza dhe
mbeturinave të lëngëta të kafshëve. Ndikim të rëndësishëm mund të ketë gjithashtu
edhe mjedisi reduktues në puse nga hidrokarburet dhe komponimet e squfurit, të cilat
mund të shkaktojnë reduktimin e nitrateve dhe nitriteve deri në amoniak. Nivele më të
larta të jonit amonium janë gjetur në mostrat e puseve S11 (Kallm, 25m), S2, S3
(Sheqisht, 100 m dhe 25 m) dhe S10 (Kallm). Gjithë mostrat e tjera paraqesin nivele
shumë të ulëta, nën 0.12 mg/L. Është interesant të vihet në dukje se nivelet më të lartë
të amoniumit shoqërohen me nivele shumë të ulëta të nitrateve dhe nitriteve, gjë që
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mbështet supozimin që këto janë mjedise reduktuese. Veç kësaj përmbajtja e
oksigjenit të tretur (DO) në ujërat e këtyrë puseve është e ulët, ndërsa kërkesa kimike
për oksigjen (COD) është shumë e lartë.
2.3.3.5 Konkluzione të përgjithshme pёr cilёsinё e ujёrave bazuar nё nivelet e
nutrientёve
1) Bazuar nё rezultatet e matjeve tё niveleve tё nutrientёve P-PO43-, N-NO3-, N-NO2dhe N-NH4+ nё ujёrat e puseve tё studiuara duke i krahasuar ato me kërkesat e
Standardit tё ujit tё pijshëm dhe Standardit pёr ujёrat qё përdoren pёr prodhimin e ujit
tё pijshëm arrihet nё këto përfundime:
(i) Pёrqendrimet e fosfateve nё tё gjithё mostrat e analizuara janë nё përshtatje me
kërkesat e ujit tё cilёsisё A1.
(ii) Pёrqendrimet e nitrateve kanё rezultuar mjaft mё tё vogla sesa kërkesa e
Standardit pёr ujin e pijshëm (50 mg/L). Madje mesatarja e 14 puseve ka rezultuar
2.13 mg/l.
(iii) Pёr 12 nga 15 mostrat e ujёrave nivelet e nitriteve kanё rezultuar mё tё ulta sesa
kërkesa e Standardit pёr ujin e pijshëm (0.1 mg/L). Nё 3 nga puset [S1, S4 nё
Sheqisht dhe S14 nё Belinё] nitritet kanё rezultuar 2 deri 4 herё mё tё larta nga
norma. Burimet e këtyre ndotjeve mund tё jenё nga shkarkimet e lёngёta tё ujёrave tё
zeza dhe blegtorale (thellësia e këtyre puseve ёshtё 20 deri 70 m). Përmbajtja e ulёt e
oksigjenit tё tretur nё këto mostra tregon pёr nivelin e lartё tё ndotjeve organike nё
këto ujёra.
(iv) Nivelet e matura tё amoniumit nё tё gjitha mostrat e ujёrave janë nё përputhje me
kërkesat e cilёsisё A2 sipas Standardit të BE-së EC/CEC/440. Nё mostrat qё
paraqesin nivele relativisht mё tё larta tё jonit amonium vërehen nivele mё tё ulta tё
joneve nitrat dhe nitrit si dhe përqendrime mё tё larta tё COD dhe nivele mё ulta tё
oksigjenit tё tretur. Kёto tё dhёna tregojnë pёr njё mjedis reduktues tё fuqishëm nё
këto puse.
2) Me cilёsi mё tё mirё nё lidhje me nivelin e nutrientёve kanё rezultuar ujёrat e
puseve nё zonat Marinёz dhe Belinё. Cilёsi mё tё keqe paraqesin ujёrat e puseve nё
Sheqisht, Zharёz dhe deri diku nё Kallm, kryesisht nё lidhje me nivelet e amoniumit
dhe nitriteve.
3) Burimet S1, S4 dhe S14 kanё cilësi tё papranueshme pёr tu përdorur si ujё i
pijshëm, nё lidhje me përmbajtjen e nitriteve (2 deri 4 herё mbi normёn e ujit tё
pijshëm), pёr tё cilёt mund tё dyshohet edhe pёr ndotje mikrobiologjike. Trajtimi me
hipoklorit i këtyre ujёrave shkakton jo vetëm dezinfektimin e tyre por edhe oksidimin
e nitriteve deri nё nitrat.
4) Nё pёrgjithёsi, ujёrat e puseve mё tё thellё kanё cilësi mё tё larta sesa ato tё puseve
mё tё cekta. Disa nga vlerat mesatare tё nutrientёve pёr 10 puset me thellësi 20 deri
100 m dhe pёr 5 puset me thellësi nga 1300 m deri 2000 m janë paraqitur nё pasqyrёn
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
e mëposhtme. Nga këto vlera shihen qartё dallimet sinjifikative ndërmjet cilёsisё sё
këtyre dy grupeve tё burimeve.
Thellёsia
m
≤ 100

n
10

1300-2000 5

P-PO43µg/L
24.60

N-NO3mg/L
3.72

N-NO2mg/L
93.2

N-NH4+
µg/L
293.4

8.16

1.97

12.9

111.9

2.2.4 Metalet e rënda në ujëra
Metalet e rënda luajnë një rol të rëndësishëm në natyrë jo vetëm si pjesë përbërëse e
strukturës gjeologjike e gjeokimike të mjedisit rrethues, por dhe si elementë esencialë
për jetën e shumë organizmave të gjalla. Nga ana tjetër, ata paraqiten mjaft toksik kur
ndodhen në përqendrime të konsiderueshme apo sjellin çrregullime serioze në
organizmat e gjalla kur paraqitet pamjaftueshmëri apo sasi e madhe e tyre në
organizëm.
Ekzistenca e metaleve të rënda në mjediset ujore mund të ketë prejardhje të ndryshme,
ndër të cilat rolin kryesor e luajnë burimet antropogjenike e më pak prejardhja e tyre
nga shpëlarja e xeherorëve që i përmban. Ata mund të hasen si në formë organometalike ashtu edhe në forma inorganike, të cilat mund të jenë të tretshme ose të
patretshme.
Në ujërat e pandotur, metale të tilla si plumbi, kadmiumi dhe kromi, zakonisht janë në
nivele nën ppb, si rrjedhim, edhe pse mund të përdoren metoda shumë të ndjeshme si
AAS/AET apo ICP-MS në përcaktimin e përmbajtjes së tyre, rëndësi të veçantë
paraqesin në këto raste metodat e përqendrimit të analitit.
Metalet e rënda janë të pranishëm në ujërat natyrorë në një sërë formash kimike, si në
trajtë grimcore ashtu dhe të tretur. Faza e tretur përfshin jonet e hidratuar, komplekset
inorganike dhe organike, speciet e lidhura me grimcat koloidale si dhe komponimet
organometalike. Në disa raste, këto metale janë të pranishëm në më shumë se një
gjendje valentore. Lënda në suspension përmban gjithashtu elementë në trajta të
ndryshme, të cilat mund të ekzistojnë edhe duke mos qenë në ekuilibër termodinamik
me njëra-tjetrën.
Nga pikëpamja mjedisore, është me rëndësi të theksohet se megjithëse nivelet e
ndotësve në ujërat natyrorë janë të ulëta, vlerat mund të jenë më të larta në zona të
caktuara për shkak të shkarkimeve industriale apo urbane si rezultat i proceseve të
ndryshme të kompleksimit apo adsorbimit. Nga ana tjetër, është i njohur fakti që
bimët dhe kafshët e mjediseve ujore, në veçanti disa molusqe, mund të akumulojnë
nivele të larta të elementeve toksikë. Nivele të larta të metaleve të rënda mund të
ndërfuten në zinxhirin ushqimor duke shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin.
Toksiciteti i metaleve të rënda në ujërat natyrorë ndryshon në varësi të llojit të species
si dhe të kushteve të mjedisit ku ato ndodhen. Mund të themi se metalet e rënda e
shfaqin efektin e tyre toksik në formën e komplekseve me substancat organike. Si
rrjedhim, molekulat biologjike humbasin funksionet e tyre, gjë që çon në ndryshimin
dhe shpesh deri në vdekje të qelizave të prekura. Vëmendja është përqendruar
kryesisht në lidhjet funksionale ndërmjet mikroelementëve dhe lëndëve toksike në
mjedis. Grupet funksionale që përfshihen më shpesh në formimin e komplekseve janë
oksigjeni, squfuri dhe azoti. Kur metalet e rënda lidhen me këto grupe mund të
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çaktivizojnë sisteme të rëndësishëm enzimatikë ose të shkatërrojnë strukturat
proteinike.
2.2.4.1 Rezultatet e matjeve eksperimentale të metaleve të rënda të ujërave
Analiza kimike e metaleve të rënda në ujëra u krye me metodën e spektroskopisë së
absorbimit atomik (SAA) me atomizim elektrotermik me furrë grafiti. Përcaktimi i
përqendrimit të secilit metal në mostrat e ujit u llogarit nëpërmjet metodës me lakore
kalibrimi.
Pasqyra II-8. Rezultate të përcaktimit të metaleve të rënda në mostrat
puseve
Përqendrimi (μg/L)
Pusi
Fe
Cr
Pb
Cd
Ni
74.8
5.6
<0.1
<0.005
<1
S1
107.1
4.4
<0.1
<0.005
<1
S2
57.9
12.2
<0.1
<0.005
<1
S3
67.5
4.1
<0.1
<0.005
<1
S4
87.3
2.35
<0.1
<0.005
<1
S5
74.1
5.95
<0.1
<0.005
<1
S6
54.3
5.75
<0.1
<0.005
<1
S7
63.1
6.9
<0.1
<0.005
<1
S8
35.2
14.3
<0.1
<0.005
<1
S9
68.9
6.45
<0.1
<0.005
<1
S10
71.9
1.6
<0.1
<0.005
<1
S11
42.5
5.95
<0.1
<0.005
<1
S12
38.9
5.6
<0.1
<0.005
<1
S13
53.5
3.55
<0.1
<0.005
<1
S14
29.3
4.7
<0.1
<0.005
<1
S15

e ujore të

Mn
2353.85
2353.85
1205.77
32.23
27.62
0.35
13.69
640.38
492.31
13.19
4.38
<0.25
1.19
7.96
1.12

Në pasqyrën II-7 janë paraqitur rezultatet përmbledhëse të përmbajtjes së secilit metal
në mostrat e ujit të marra në çdo stacion. Rezultatet janë paraqitur në μg/L dhe
përfaqësojnë vlerën mesatare të dy matjeve paralele.
Hekuri
Përmbajtja e hekurit në mostrat e ujërave të analizuar varion në një interval të gjerë
vlerash; vlera minimale prej 29.3 µg/L ka rezultuar në Pusin 15, ndërsa vlera
maksimale 107.1 µg/L është marrë në Pusin 2. Të gjitha mostrat e analizuara janë nën
nivelin e rekomanduara sipas Bashkimit Evropian (98/83/EC) të cilat e kufizojnë
përmbajtjen e hekurit deri në 200 µg/L.
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Figura II-41. Përmbajtja e hekurit (µg/L) në ujërat
Kromi
Kromi në ujëra mund të jetë i pranishëm në trajtë trevalente dhe gjashtëvalente. Në
mjedise më pak oksiduese specia mbizotëruese është Cr (III). Ai mund të ekzistojë si
jon Cr3+, Cr(OH)2+, Cr(OH)3, Cr(OH)4- , në varësi të pH. Në pH mbi 4, tretshmëria e
Cr(III) zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme dhe precipiton në pH neutral ose alkalin.
Kromi trevalent tenton të jetë pak i lëvizshëm në shumicën e ujërave nëntokësorë për
shkak të tretshmërisë së ulët të tij dhe sepse ai zakonisht ndodhet në trajtë të
adsorbuar në mineralet argjilore, të cilët kanë kapacitet të lartë jonokëmbyes në vlera
të ulëta të pH. Speciet e kromit (VI) janë anionet HCrO4- dhe CrO42-, zakonisht
konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e njeriut pasi janë mjaft toksike, më të
tretshme dhe më të lëvizshme në tokë dhe mbetjet e ngurta në krahasim me speciet e
kromit (III).
Përqendrimi i kromit në ujërat e analizuara ka variuar nga 1.6 µg/L deri në 14.3 µg/L,
me një vlerë mesatare të përgjithshme 5.96 µg/L. Të gjitha mostrat e analizuara janë
nën nivelin e rekomanduar sipas Direktivës 98/83/EC e cila e kufizon përmbajtjen e
kromit deri në 50 µg/L.
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Figura II-42. Përmbajtja e kromit (µg/L) në ujëra
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Mangani
Përqendrimi i manganit në ujëra ka variuar në një interval mjaft të gjerë vlerash; nga
0.25 µg/L (KD) në Pusin 12 deri në 2353.8 µg/L në pusin 1 dhe në pusin 2. Bazuar
në PML sipas Direktivës 98/83/EC (50 µg/L), rreth 33 % e mostrave të analizuara
janë mbi këtë nivel.
Mangani e ka origjinën kryesisht nga dekompozimi i shkëmbinjve ferromagnezialë.
Ai është një element esencial për ushqimin e bimëve dhe në fiziologjinë e kafshëve.
Prania e tij në bimë nxit reaksionet oksiduese, gjatë pjesëmarrjes së tij në procesin e
fotosintezës në formën e një kompleksi akoma të panjohur.
Më shumë ai akumulohet në veshka, mëlçi dhe në kocka. Mungesa e manganit në
kafshët shkakton vonesë në rritjen e tyre, dobësim të kockave, shqetësime në aparatin
gjenital dhe çrregullime në sistemin nervor qendror. Kripërat e manganit përdoren në
bujqësi si pesticide dhe si shtesa në plehra, për shkak të efekteve stimuluese që ato
kanë në rritjen e bimëve. Kripërat e manganit përdoren në prodhimin e bojërave të
vajit si tharës, pasi Mn (II) katalizon oksidimin dhe polimerizimin e vajrave që
përdoren në borat.
Është vërejtur që ky metal bllokon kanalet e Ca dhe një intoksikim kronik nga Mn
sjell pakësimin e dopaminës në sistemin nervor qendror. Simptomat janë të ngjashme
me sëmundjen e Parkinsonit.
Plumb, Kadmium, Nikel
U kryen matjet për elementët plumb, kadmium dhe nikel, por niveli i tyre në mostrat e
analizuara rezultoi mjaft i ulët, më i ulët sesa kufiri i diktimit të secilit element (i cili
është paraqitur në pasqyrën II-7).
2.3 Vlerësimi i përgjithshëm i cilësisë së ujit
Për klasifikimin e cilësisë së ujit është përdorur një direktivë mjedisore e Komunitetit
Europian që aplikohet për kategorizimin e cilësisë së ujrave sipërfaqësore që kanë si
qëllim për përdorim për ujë të pijshëm (EC Environmental Directives 1975).
Vlerat e detyrueshme kanë të bëjnë me parametrat që konsiderohen të kenë një efekt
të rëndësishëm në shëndetin publik. Qeveritë e vendeve përkatëse duhet t‘i zbatojnë
në mënyrë rigoroze këto norma. Direktivat e Komunitetit Europian rekomandojnë
metoda standarde të trajtimit për transformimin e ujit sipërfaqësor të cilësisë A1, A2
dhe A3 në ujë të pijshëm:


Kategoria A1, kërkon trajtim fizik të thjeshtë dhe dezifektim, p.sh. një filtrim
të shpejtë dhe dezifektim.



Kategoria A2, kërkon një trajtim fizik normal, trajtim kimik dhe para-klorinim,
koagulim, flokulim, dekantim, filtrim, dezifektim (klorinim përfundimtar).



Kategoria A3, kërkon trajtim intensiv fizik dhe kimik, klorinim të lartë,
koagulim, flokulim, dekantim, filtrim, trajtim me qymyr aktiv, dezifektim
(ozon, klorinim përfundimtar).

Më poshtë jepet klasifikimi i cilësisë së ujit duke u bazuar në parametrat e analizuar.
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Pasqyra II-9: Klasifikimi i cilësisë së ujërave të puseve në studim bazuar në
Direktivën e BE-së EC/CEC/440
Parametri

pH
Lëndë të
ngurta në
pezulli (mg/L)
TSS (mg/L)
Temperatura
(ºC)
Përcjellshmëria
elektrike
(µs/cm në
20ºC)
Nitratet
(mg/L)

Fosfatet
(mg/L P2O5)

Shkalla e
ngopjes (% O2)

Amoniumi
(mg/L)

Sulfate
(mg/l)

Vlera e
rekomanduar
A1 [6.5-8.5]
A2 [5.5-9.0]
A3 [5.5-9.0]

Vlera e
detyrueshme

Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar

A1 [25]

A1 [22]
A2 [22]
A3 [22]

A1 [25]
A2 [25]
A3 [25]

A1 [1000]
A2 [1000]
A3 [1000]
A1 [25]

Klasifikimi i ujërave të puseve

Të gjithë
ujërat i përkasin
kategorisë A1
Jo të gjithë ujërat i përkasin
kategorisë A1, rreth 40 % e
mostrave e kalojnë këtë nivel

A1 [50]
A2 [50]
A3 [50]

A1 [0.4]
A2 [0.7]
A3 [0.7]
A1 [>70 % ng.]
A2 [>50 % ng.]
A3 [>30 % ng.]

Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës
së
rekomanduar,
përjashtim bën vetëm Pusi 8, uji
i të cilit klasifikohet në
kategorinë A2.
Ujërat e puseve klasifikohen
sipas të tre kategorive sipas
vlerave të rekomanduara.

A1 [0.05]
A2 [1.0]
A3 [2.0]

A2 [1.5]
A3 [4.0]

A1 [150]
A2 [150]
A3 [150]

A1 [250]
A2 [250]
A3 [250]
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Rreth 46.7% e ujërave të puseve
klasifikohen në kategorinë A1
sipas vlerave të rekomanduara;
46.7%% e ujërave të puseve
klasifikohen në kategorinë A2;
vetëm Pusi 8 klasifikohet në
kategorinë A2 sipas vlerave të
detyrueshme.
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar.
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Parametri

Klorure
(mg/l)

BOD5
(mg/l O2)

Vlera e
rekomanduar

A1 [<3]
A2 [<5]
A3 [<7]
A3 [30]

Fe
(mg/l)

A1 [0.1]
A2 [1]
A3 [1]

Mn
(mg/l)

A1 [0.5]
A2 [0.1]
A3 [1]

Cd
(mg/l)

A1 [0.001]
A2 [0.001]
A3 [0.001]

Pb
(mg/l)

Klasifikimi i ujërave të puseve
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës
së
rekomanduar,
përjashtim bën vetëm Pusi 8 dhe
me një vlerë të moderuar pusi
14.
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar.
Jo të gjitha ujërat klasifikohen
në kategorinë A3 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar.

A1 [200]
A2 [200]
A3 [200]

COD
(mg/l O2)

Cr
(mg/l)

Vlera e
detyrueshme

A1 [0.3]
A2 [2]

A1 [0.005]
A2 [0.005]
A3 [0.005]
A1 [0.05]
A2 [0.05]
A3 [0.05]
A1 [0.05]
A2 [0.05]
A3 [0.05]

Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar.

Rreth 66.7 % e ujërave
klasifikohen në kategorinë A1,
13.3
%
klasifikohen
në
kategorinë A3 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar. Ujërat e
tre puseve, përkatësisht pusi 1, 2
dhe 3 i tejkalojnë nivelet e
klasifikimit.
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së rekomanduar.
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së detyruar.
Të gjithë ujërat klasifikohen në
kategorinë A1 të cilësisë sipas
vlerës së detyruar.

Gjendja e cilësisë së ujërave të puseve të zonës së marrë në studim nё lidhje me
parametrat e analizuar paraqitet e pranueshme duke i klasifikuar ujërat e këtyre
puseve kryesisht në kategorinё A1 sipas Direktivës mjedisore tё BE CEC/CE 440.
Përjashtim bën Pusi 8, lidhur me përmbajtjen e amoniumit, fosfateve dhe klorureve
(kategoria A2), si dhe me vlerat e përcjellshmërisë elektrike, ku tejkalohet niveli i
rekomanduar 1000 µs/cm.
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2.4 Përpunimi statistikor i të dhënave
1- Analiza e korrelacionit
Për të zbuluar korrelacionin midis parametrave të matur si dhe për të dalluar origjinën
gjeogjene apo antropogjene të elementeve të ndryshëm u krye analiza e korelacionit
të elementeve dhe analiza në grupe (cluster analysis) e elementeve. Rezultatet e
analizës së korrelacionit janë dhënë në pasqyrën II-10. Për parametrat e tjerë nuk
është paraqitur korrelacioni midis tyre, sepse ka rezultuar jo sinjifikativ, përveç
korrelacionit midis joneve sulfat dhe joneve magnez, i cili ka rezultuar 0.719
(P=0.003).
Pasqyra II-10. Vlerat e koeficientëve të korelacionit Pearson dhe sinjifikancës
Përcjellshmëri
TDS
Alkalinitet
Fortësi
Clelektrike
1.000
TDS
0.000
0.812
0.812
Alkalinitet
0.000
0.000
0.957
0.957
0.957
Fortësi
0.000
0.000
0.001
0.948
0.948
0.792
0.836
Cl0.000
0.000
0.000
0.000
0.788
0.788
0.483
0.824
0.674
SO420.000
0.000
0.068
0.000
0.006
0.891
0.891
0.709
0.861
0.902
Ca
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.754
0.754
0.622
0.836
0.553
Mg
0.001
0.001
0.013
0.000
0.033
Shumë nga të dhënat e pasqyruara në pasqyrën e mësipërme tregojnë për ekzistencën
e disa korrelacioneve të fuqishme ndërmjet parametrave, domethënia e të cilave është
shpjeguar gjatë komenteve të rezultateve për secilin parametër. Në përgjithësi vihet re
se të gjitha vlerat e larta të korrelimit (R2 >0.5) karakterizohen nga vlera të P<0.03,
pra rezultojnë mjaft sinjifikative.
2- Analiza në grupe i parametrave të analizuar dhe i stacioneve
Nga analizimi i mostrave ujore është përftuar një informacion i madh, komentimi i të
cilave paraqet mjaft vështirësi. Për këtë qëllim është e nevojshme të bëhet reduktim i
informacionit duke përdorur metoda statistikore, siç janë metodat e analizimit në
grupe të variablave, ku si variabla janë parametrat e analizuar ose stacionet e
monitorimit.
2-1 Analiza në grupe e elementeve
Në këtë rast, pas përpunimit statistikor parametrat grupohen sipas ngjashmërisë së
shpërndarjes së tyre në stacionet e monitorimit. Nga përpunimi statistikor përfituam
paraqitjen grafike përkatëse.
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Figura II-43. Grupimi i parametrave sipas ngjashmërisë së shpërndarjes në stacione.
Sipas ngjashmërisë së shpërndarjes së parametrave të analizuar në mostrat e ujërave të
puseve të marra në studim, rezulton se parametrat ndahen në 8 grupe, të cilët në
paraqitjen grafike të dhënë në figuren II-48, janë paraqitur me ngjyra të ndryshme. Si
kusht për klasifikim e elementeve në grupe është zgjedhur niveli i ngjashmërisë prej
80%. Vetëm dy grupet e para plotësojnë kriterin për nivelin e ngjashmërisë, i cili
mund të shpjegohet me natyrën hidrokimike dhe gjeologjike të këtyre parametrave, si
dhe vlerat e sinjifikancës të R2.
Grupi 1: Përfshin parametrat dhe elementët: Përcjellshmëri elektrike, TDS,
Alkalinitetin, Fortesinë e përgjithshme, Kloruret dhe Kalciumin
Grupi 2: Përfshin jonin sulfat dhe Magnezium
.
2-2 Analiza në grupe për stacionet e monitorimit
Analiza në grupe u realizua edhe për stacionet e monitorimit, duke i ndarë në grupe
sipas ngjashmërisë së parametrave dhe të elementeve në ujërat e çdo stacioni.
Dendrogram

Complete Linkage, Euclidean Distance

Similarity

0.00

33.33

66.67

100.00
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Figura II-44. Grupimi i stacioneve sipas ngjashmërisë së shpërndarjes së elementeve.
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Nga rezultatet grafike të përpunimit statistikor (figura II-49) dallojmë se stacionet
sipas ngjashmërisë janë klasifikuar në 4 grupe.
Grupi I: Përfshin stacionin S1 dhe S2.
Grupi II: Përfshin stacionet S3, S9, S14.
Grupi III: Përfshin stacionet S4, S5, S13, S7, S12, S15, S6, S10, S11.
Grupi IV: Në këtë grup përfshihet vetëm stacioni S8.
2.5 Vlerësimi i performancës analitike të metodave të analizës
Vlerёsimi i cilёsisё sё analizave kimike pёrbёn njё sfidё tё rёndёsishme pёr analistin.
Sot nё mjaft revista shkencore nuk pranojnë publikime tё rezultateve analitike pa
paraqitur edhe vlerësimin e cilёsisё sё tyre.
Dy janë kriteret kryesore qё kemi ndjekur pёr tё plotësuar kёtё kёrkesё:
Sё pari, pёrzgjedhja e metodave standarde tё analizës pёr tё cilat ёshtё bёrё vendosja e
vlefshmёrisё dhe janë publikuar parametrat e performancёs sё metodës. Metodat e
matjeve dhe tё analizave kimike qё ne kemi aplikuar janë marrё nga APHA, tё cilat
konsiderohen si metoda zyrtare tё analizave tё ujёrave nё SHBA dhe janë tё njёjta me
metodat ISO/EN. Nё metodat e publikuara janë deklaruar edhe parametrat e
performancёs duke u bazuar nё studimet ndёrlaboratorike me pjesëmarrjen e shumё
laboratorëve tё specializuar.
Sё dyti, ёshtё bёrё vlerësimi i parametrave tё performancёs mё tё rёndёsishme nё
kushtet reale tё laboratorit, tё cilat mund tё kenё ndikim nё cilёsinё e metodës.
Parametrat e vlerësuar janë: pёrpikёria, saktësia (prania e bias) dhe pasiguria e matjes.
Pёr analizat kimike janё vlerësuar gjithashtu lakorja e kalibrimit, ndjeshmëria, kufiri i
diktimit dhe zona lineare e matjeve.
2.5.1 Vlerësimi i lakores së kalibrimit
Nga lakorja e kalibrimit e ndërtuar nё kushtet e laboratorit mund tё merren tё dhёna
nё lidhje me zonёn e matjeve dhe zonёn lineare si dhe pёr vlerësimin e ndjeshmёrisё
dhe kufirit tё diktimit tё metodës. Nё Pasqyrёn II-11 jepen rezultatet e matjeve tona
pёr përcaktimet e nutrientёve (me spektrofotometri UV-VIS) dhe tё metaleve (me
SAA).
Pasqyra II-11. Parametrat e lakores së kalibrimit, zona e matjeve dhe zona e punës
(mg/L)
Zona e
Elementi
Lakorja e kalibrimit
R2
n
Zona e punës
matjeve
Pb
y = 0.0084x + 0.0176 0.9921 3 20-80 (µg/L)
5-100 (µg/L)
Cd
y = 0.2612x + 0.0192 0.9982 3 2-10 (µg/L)
0.5-10 (µg/L)
Cr
y = 0.0096x - 0.0023
0.9996 3 10-40 (µg/L)
5-100 (µg/L)
Ni
y = 0.0009x + 0.0032 0.9916 3 50-150 (µg/L)
5-100 (µg/L)
Fe
y = 0.0007x + 0.0017 0.9973 3 20-160 (µg/L)
5-100 (µg/L)
Mn
y = 0.0277x + 0.0448 0.9998 3 5-20 (µg/L)
1-30 (µg/L)
Ca
y=0.0376x + 0.0056
0.9971 3
1-5 (mg/L)
0.2-15 (mg/L)
Mg
Y=0.4290x + 0.0085
0.9973 3
0.2-1 (mg/L)
0.02-2 (mg/L)
Na
y=0.0414x + 0.0086
0.9835 3
0.5-3 (mg/L)
0.04-5 (mg/L)
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Elementi

Lakorja e kalibrimit

R2

n

K

0.9990
0.9998

3

P-PO 34

y= 0.6634x - 0.0067
y = 0.0019x + 0.0008

Zona e
matjeve
0.2-1 (mg/L)

3

16-64 (µg/L)

N-NO 3

y = 0.0003x + 0.002

0.9994

3

0.4-1.2(mg/L)

0.05-11(mg/L)

N-NO 2

y = 0.0009x + 0.0008

0.9995

3

24-96 (µg/L)

1-180 (µg/L)

N-NH 4

y = 0.001x - 0.003

0.9993

3

70-310 (µg/L)

Zona e punës
0.04-5 (mg/L)

Nga rezultatet e pasqyrës shihet se vlerat e koeficientit tё korrelacionit pёr tё gjitha
rastet kanё rezultuar shumё afёr vlerёs 1; kjo tregon se varёsia ёshtё shumё lineare nё
gjithё zonёn e pёrqendrimeve tё matjeve tona. Vlerat e prerjes sё lakores nё boshtin e
ordinatave janё mjaft të vogla, gjё qё tregon pёr nivelin shumё tё ulёt tё provёs sё
bardhё pёr tretёsirat kalibruese. Vlerat e zonёs sё punës qё i përgjigjen niveleve tё
pёrqendrimeve ku mund tё aplikohet metoda janë marrё nga literatura (APHA).
2.5.2 Vlerësimi i ndjeshmërisë dhe kufirit të diktimit
Ndjeshmëria dhe kufiri i diktimit karakterizojnë mundësinë që paraqet një metodë për
të kryer matje në nivelet e ulëta të analitit.
Ndjeshmëria jepet zakonisht me madhësinë e shpejtësisë së ndryshimit të sinjalit
analitik në lidhje me përqendrimin e analitit, pra me pjerrësinë e lakores së kalibrimit.
Pra vlerat e b nё lakoret e kalibrimit tё paraqitura nё Pasqyrёn II-10 japin drejtpërdrejt
ndjeshmёrinё e metodës.
Kufiri i diktimit (KD) tregon nivelin më të ulët të përqendrimit (ose sasisë) të analitit
në mostrën reale, sinjali analitik i të cilit është statistikisht i ndryshëm nga sinjali i
provës së bardhë (PB) (për një nivel besueshmërie të caktuar, zakonisht 95%). Kufiri
i diktimit është njehsuar me formulën:

ku SPB është sinjali i absorbancës për provën e bardhë, sPB është shmangia standarde e
provës së bardhë ose e tretësirës me përqendrim të afërt me provën e bardhë, a dhe b
janë vlerat e gjetura në lakoren e kalibrimit dhe k është një koeficient që varet nga
probabiliteti i zgjedhur (k = 2 për probabilitet P = 95%).
Nё Pasqyrёn II-12 janё treguar vlerat e ndjeshmёrisё dhe kufirit tё diktimit pёr
metodat e ndryshme tё analizave tё gjurmёve.
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Pasqyra II-12. Rezultatet e ndjeshmёrisё dhe kufirit tё diktimit
Ndjeshmёria
Elementi
a
KD( µg/L)
(b)
Pb
0.0084
0.0176
0.1
Cd
0.2612
0.0192
0.005
Cr
0.0096
0.0023
0.5
Ni
0.0009
0.0032
0.5
Fe
0.0007
0.0017
0.25
Mn
0.0277
0.0448
0.01
Ca
0.0376
0.0056
10
Mg
0.4290
0.0085
1
Na
0.0414
0.0086
2
K
0.6634
0.0067
2
P-PO 34

0.0019

0.0008

2.01

N-NO 3

0.0003

0.002

10.63

N-NO 2

0.0009

0.0008

5.87

N-NH 4

0.0010

0.9993

18.7

Sikurse vihet re, ndjeshmëri më të mirë dhe kufij diktimi mё tё ulёt janë gjetur pёr
elementët Cd, Mn, Cr, Pb (renditur sipas zvogëlimit të ndjeshmërisë), gjë e cila ka
rezultuar me një ulje të ndjeshme të KD të këtyre elementëve. Përsa i përket
elementëve të tjerë si Ni, Fe, ndjeshmëria ka rezultuar pak më të ulët.
Pёr tё rritur ndjeshmёrinё e matjeve spektrofotometrike janё pёrdorur kyveta me l = 2
cm dhe 3 cm, gjё qё ka bёrё tё mundur tё zvogёlohet mjaft niveli mё i ulёt i
pёrqendrimit tё matur.
2.5.3 Vlerësimi i përpikërisë së metodës
Përpikëria e një metode analitike karakterizon shkallën e afërsisë ndërmjet
rezultateve të provave të pavarura që merren nga kjo metodë në kushte të caktuara. Në
çdo rast, përpikëria karakterizohet nëpërmjet vlerës së shmangies standarde s ose të
shmangies standarde relative (SHSR) srel. Në varësi të kushteve të matjeve përpikëria
jepet me dy parametra: përsëritshmëria dhe riprodhueshmëria.
Bazuar në vlerat e përpikërisë së metodës janë njehsuar edhe kufijtë e besueshmërisë së
mesatares:
s
KB   t ( P , f )
n

ku t(P, gl) është kriteri i Studentit për probabilitet P (zakonisht = 95%) dhe gl = n-1
është numri i gradëve të lirisë.
Pёr matjet tona është vlerësuar përpikëria në kushtet e përsëritshmërisë pёr 6
parametrat fiziko-kimikё, 4 nutrientёt, 6 jonet kryesorё dhe 3 metalet e rёndё. Vlerat e
gjetura janë paraqitur nё Pasqyrёn II-13.
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Pasqyra II-13. Rezultatet e pёrpikёrisё sё metodave tё matura nё kushtet e
persёritshmёrisё

DO (mg/L)

Shmangia
standarde, s
0.07

BOD (mg/L)

0.07

5.66

0.18

Kα

0.14

1.15

0.35

Indeksi KMnO4 (mg/L)

0.09

12.86

0.22

Alkaliniteti (mg/L CaCO3)

6.36

1.65

15.82

Fortësia totale (mg/L)

7.92

1.94

19.68

Klorure (mg/L)

0.67

1.43

1.67

Sulfate (mg/L)

0.13

0.89

0.33

0.62

3.71

1.55

0.15

0.61

0.37

0.77

1.29

1.92

N-NH 4 (μg/L)

0.28

1.12

0.7

Na (mg/L)

0.041

0.3

0.10

K (mg/L)

0.003

0.2

0.01

Mg (mg/L)

1.97

1.8

4.91

Ca (mg/L)

7.6

3.8

18.84

Fe (μg/L)

2.4

3.2

5.95

Mn (μg/L)

0.33

1.2

0.82

Cr (μg/L)

0.12

2.2

0.31

Parametri i matur

3

P-PO 4 (μg/L)


N-NO 3 (mg/L)


N-NO 2 (μg/L)


SHSR,sR %

KB ±

5.24

0.18

Pёrpikёria e metodave tё ndjekura ka rezultuar pёrgjithёsisht mjaft e mirё. Bien nё sy
shmangiet standarde relative shumё tё ulëta pёr metodat e analizave tё joneve
kryesorё (pёrvec kalciumit) dhe tё metaleve tё rёnda. Gjithashtu, rezultatet e
nutrientёve kanё pёrpikёri shumё tё mirё (me përjashtim tё fosfatit ku rezultatet janë
tё mira).
Pёrpikёria e metodës nё kushtet e riprodhueshmёrisё brenda laboratorit sw,rel ёshtё
vlerësuar pёr disa parametra nёpërmjet analizave kimike tё mostrave paralele.
Rezultatet janë paraqitur nё temёn e vlerësimit tё pasigurisë sё matjes (2.5.5).
2.5.4 Testimi i saktësisë së metodës
Për të vlerësuar praninë ose mungesën e gabimeve të sistematike (bias) të rëndësishme
në metodat e përdorura, është kryer prova e saktësisë e bazuar në një CRM, nëpërmjet
krahasimit të rezultatit mesatar x të përcaktimeve të analitit në CRM me vlerën e
certifikuar  të analitit në CRM duke përdorur pёr kёtё qёllim testin e Studentit.
Ndryshimi ndërmjet këtyre dy vlerave nuk do të jetë sinjifikativ, për nivel besueshmërie
P, në qoftë se plotësohet kushti;
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x 

t ( P; n  1) s r
n

Pёrfundimet pёr testimin e hipotezës zero H:0 mbi mungesën e bias sinjifikative (ose
H:1 pёr praninё e tyre) janё paraqitur në Pasqyrën II-14.
Pasqyra II-14. Rezultate të vlerësimit të saktësisë së metodave analitike të përdorura
Parametri i matur

x (n=3)

µ

sr (n=3)

pH
Pёrcj. elektrike,µS/cm

7.45
320.3

7.46
320

0.05
0.57

1.93

1.92

0.03

2.47

2.48

0.03

0.847

0.844

0.01

2.79

2.80

0.06

89.0
317.2
308.1
206.7
201.3
54.9

87.7
319
309
205
201.0
56.0

0.85
3.94
3.82
2.51
4.5
2.2

3

P-PO 4 (mg/L)


N-NO 3 (mg/L)


N-NO 2 (mg/L)


N-NH 4 (mg/L)
Cl- (mg/L)
Fe (µg/L)
Mn (µg/L)
Cr (µg/L)
Pb (µg/L)
Cd (µg/L)

Nё tё gjithё rastet ka rezultuar qё x   

t ( P; n  1) s r

, gjё qё provon vlefshmёrinё e

n

hipotezës zero, pra qё nuk ka evidencё pёr bias sinjifikative nё metodën e analizës tё
parametrit përkatёs.
2.5.5 Njehsimi i pasigurisë sё matjes
Pasiguria e matjes ёshtё padyshim parametri mё i rёndёsishёm qё karakterizon nё
mёnyrё sintetike cilёsinё e metodave dhe rezultateve tё matjeve, sepse vlera e saj
tregon se sa i madh mund të jetë gabimi total i matjes dhe si pasojё tregon nivelin e
besueshmërisë së laboratorit dhe të rezultatit të matjes. Ky parametër ёshtё gjithashtu
i rёndёsishёm edhe për krahasimin e rezultateve të matjeve (ndёrmjet
laboratorëve/analistëve të ndryshëm ose në kohë të ndryshme) si dhe pёr vlerësimin e
riskut (konformitetin me normat apo kërkesat).
Pasiguria e matjes buron nga ndikimi i gabimeve të rastit dhe nga mos korrigjimi ose
korrigjimi jo i plotë i ndikimit të gabimeve sistematike (bias). Vlerësimi i pasigurisë
së matjes është bërë duke u bazuar në metodën e vlerësimit sipas GUM dhe Standardit
ISO 11352:2012.
Për vlerësimin e pasigurisë së matjes është ndjekur metoda B, në të cilën merren në
konsideratë dhe kombinohen gabimet e rastit dhe gabimet sistematike. Vlera e
pasigurisë standarde të kombinuar uc gjendet nga kombinimi i pasigurisë standarde të
rastit ur dhe dy pasigurive që burojnë nga bias: gabimeve sistematike për matjet në
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laborator us1 = ulab dhe gabimit tё metodës qё gjendet nga pasiguria nё vlerën e CRM
sё përdorur us2 = umet (uCRM), duke përdorur formulёn:
2
2
uc  (ur2  us2 )  (ur2  ulab
 umet
)

(1)

Nё rastin e metodave tona, tё gjithё pёrbёrёsit e pasigurisë janë njehsuar si pasiguri
relative, gjё qё ёshtё e zakonshme pёr nivele tё pёrqendrimeve mё tё larta sesa kufijtë
e diktimit. Prandaj formula (1) do tё shkruhet:
2
2
uc, rel  (ur2, rel  us2, rel )  (ur2, rel  ulab
, rel  umet , rel )

(2)

Mё poshtё po tregojmë njё rast konkret tё njehsimit, atё tё pasigurisë sё matjes sё
nitrateve. Nё mёnyrё tё ngjashme janë kryer matjet edhe pёr parametrat e tjerё.
(a) Pasiguria standarde nga gabimet e rastit ur,rel vlerёsohet nga matjet pёr
riprodhueshmërinë brenda laboratorit dhe ajo pёrbёhet nga:
(i) komponenti i pasigurisë qё i takon pёrsёritshmёrisё sё matjeve srel dhe
(ii) komponenti i pasigurisë sё intervalit (range) ur% qё merr nё konsideratё ndikimin e
matricёs sё mostrёs nё riprodhueshmёrinё e matjeve.
Vlera e srel ёshtё njehsuar si shmangie standarde relative nga matjet e pёrsёritura tё
njё mostre dhe ajo ka rezultuar: srel = 0.39%.
Pёr gjetjen e ur% janё kryer matjet paralele (dyshe) pёr 15 mostrat (j = 15) dhe
rezultatet e njehsimeve janё paraqitur nё pasqyrёn II-15.
Pasqyra II-15. Rezultatet e matjeve paralele (n = 2) tё pёrqendrimit tё nitrateve pёr
mostrat
Mostra nr.
c1
c2
∆R = (c2 ‒ c1)
r%
1
17.13
17.15
0.0200
0.11669
2
0.44
0.44
0.0046
1.04837
3
1.68
1.66
-0.0180
-1.07914
4
2.99
2.97
-0.0190
-0.63769
5
0.63
0.63
0.0001
0.01058
6
4.76
4.82
0.0600
1.25261
7
2.42
2.42
0.0040
0.16542
8
2.66
2.66
-0.0036
-0.13426
9
5.56
5.56
-0.0037
-0.06691
10
0.18
0.18
-0.0035
-1.93813
11
0.24
0.24
0.0034
1.43765
12
2.30
2.24
-0.0600
-2.64317
13
2.26
2.26
0.0032
0.13967
14
1.73
1.80
0.0700
3.96601
15
1.97
1.97
-0.0039
-0.19799
Njehsohet vlera relative e diferencës pёr çdo mostёr e barabartё me:
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R j ,rel 

(Cmax  Cmin )
(C  C1 )
 2
0,5 (Cmax  Cmin )
Cmes

(3)

dhe vlera mesatare e intervalit:
R rel 

R j , rel
 0.09598
j

(4)

Vlera e shmangies standarde relative ur,% gjendet nga formula
(5)
ku 1.128 ёshtё vlera qё pёrdoret nё matjet dyshe (m = 2) pёr tё kthyer diferencёn nё
shmangie standarde (pasiguri standarde). Rezultati i njehsimit ёshtё ur,% = 0.085%
Vlera e pasigurisë tё shkaktuar nga gabimet e rastit ur,rel gjendet duke kombinuar tё dy
vlerat pёrbёrёse sipas formulës:
= 0.396% (6)
(b) Pasiguria standarde me burim bias për matjet në laborator us1 = ulab,rel ёshtё
gjetur duke u bazuar nё matjet e pёrsёritura tё njё CRM me përqendrim µ = 2.48 ±
0.046 mg/L. Rezultatet janë paraqitur nё Pasqyrёn II-16.
Pasqyra II-16. Matjet e mostrës standarde referuese CRM pёr vlerësimin e pasigurisë
standarde pёr bias tё laboratorit ulab,rel
Pёrqendrimi,
Matja nr.
Di = (ci ‒ µ)
Di2
mg/l
1
2.50
0.020
0.00040
2
2.49
0.010
0.00010
3
2.43
‒ 0.050
0.00250
4
2.43
‒ 0.050
0.00250
5
2.50
0.020
0.00040
6
2.49
0.010
0.00010
Njehsimet pёr ulab,rel janë kryer nё 4 hapa:
 Njehsohen shmangiet (bias) ndёrmjet rezultateve tё marra nё laborator dhe
vlerës sё certifikuar tё CRM pёr secilin cift tё matjeve, Di = (ci ‒ µ)
 Njehsohet vlera e bias mesatare e matjeve të nitrateve nё CRM sipas formulës:
 Di  ( xi  i )
D

n



n

  0.0067

 Njehsohet shmangia standarde e bias për CRM sipas formulës:
1

  Di 2  2
sD  
 = 0.03162
 n 

 Njehsohet pasiguria standarde e bias për matjet në laborator sipas formulës:
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Vlera për pasigurinë e matjeve në laborator ka rezultuar ulab,rel = 0,587 %
2
s 
ulab  D   D 
 n

2

(c) Pasiguria standarde e metodës umet,rel që vlerësohet nga pasiguria e përqendrimit tё
nitrateve në mostrёn CRM është njehsuar duke u bazuar nё vlerën e kufirit tё
besueshmёrisё pёr P = 95% e cila ёshtё raportuar nё Certifikatёn e CRM. Pёr tё kthyer
vlerën e KB nё pasiguri standarde përdoret pjesëtimi me koeficientin 1.96 dhe pastaj
gjendet pasiguria nё vlerё relative:
uCRM =umet=KBCRM/1.96 = 0.046/1.96 = 0.0235. Atёherё umet,rel = (0.0235/2.48)×100 =
0.946%
(d) Pasiguria standarde e kombinuar uc,rel njehsohet duke zbatuar formulёn (1). Nga të
dhënat e mësipërme ajo ka rezultuar uc,rel = 1.18%
(e) Pasiguria e matjes së nitrateve raportohet si pasiguri e zgjeruar për probabilitet
95% duke shumëzuar pasigurinë uc,rel me koeficientin k = 2, pra U = 2.36% (P=95%).
Nё mёnyrё tё ngjashme janë kryer njehsimet e pasigurisë sё matjes edhe pёr parametrat
e tjerё. Rezultatet nё mёnyrё tё përmbledhur janë paraqitur nё Pasqyrёn II-17.
Pasqyra II-17. Rezultatet e njehsimeve pёr vlerësimin e pasigurisë sё matjes vlerat e
pasigurive janë shprehur nё përqindje relative)
Analiti
ur,rel
ulab,rel
umet,rel
uc,rel
U (k=2), %
NO3
0.396
0.587
0.946
1.18
2.3
NO2
2.576
0.568
0.363
2.66
5.3
+
NH4
6.216
0.949
1.731
6.52
13.0
3PO4
5.560
0.912
1.010
5.72
11.4
Cl
1.233
1.598
0.378
2.05
4.1
2*
SO4
1.122
0.912
1.010
1.76
3.5
Alkaliniteti
1.097
10.700
0.061
10.76
20.5
DO
3.376
6.8
*
Mg
3.600
9.303
1.209
10.05
20.1
*
Mn
2.397
4.856
0.542
5.44
10.9
*
Nё mungesё tё matjeve paralele, vlera e ur,rel ёshtё njehsuar e barabartё me dyfishin
e sr.
Nga tё dhënat e Pasqyrës II-17 shihet se vlerat e pasigurisë sё matjes pёr shumicën e
parametrave janë tё kënaqshme. Pёrjashtim bёjnё matjet e alkalinitetit dhe magnezit tё
cilat mund tё konsiderohen tё pranueshme.
Mund tё bёhet vlerësimi i kontributit tё secilit komponent tё pasigurisë standarde nё
pasigurinë standarde tё kombinuar. Nё Pasqyrёn II-18 janё dhёnё këto vlera nё
përqindje.
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Pasqyra II-18 Kontributi i secilit pёrbёrёs tё pasigurisë nё vlerën e pasigurisë
standarde tё kombinuar (nё %)
Analiti
% ur,rel % ulab,rel % umet,rel
NO3
20.5
30.4
49.1
NO2
16.2
10.4
73.4
+
NH4
10.7
19.4
69.9
3PO4
12.2
13.5
74.3
Cl
38.4
11.8
49.8
SO42Alkaliniteti
Mg
Mn

36.9
9.3
25.5
30.8

30.0
90.2
65.9
62.3

33.1
0.5
8.6
6.9

Vlerat e gjetura tё kontributit tё secilit pёrbёrёs mund tё shёrbejnё pёr tё fokusuar
përpjekjet nё zvogëlimin e pasigurisë standarde tё atij pёrbёrёsi qё paraqet kontributin
mё tё madh nё pasigurinë e pёrgjithshme tё matjes. Shihet se nё shumicën e rasteve
mbizotëron bias e laboratorit, tё cilat duhet tё hetohen dhe tё minimizohen. Por ka
edhe raste si p.sh. pёr nitritet, amoniumin dhe fosfatet ku kontributin kryesor e
paraqesin gabimet e rastit (tё cilat mund tё zvogёlohen mё lehtё).

70

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
KAPITULLI III
VLERËSIMI DHE OPTIMIZIMI I DISA METODAVE TË PËRCAKTIMIT
TË FENOLEVE NË UJËRA
3.1 Karakteristika të përgjithshme të komponimeve fenolike
3.1.1 Vetitë kimiko-fizike dhe përdorimet e fenoleve
Fenolet kanë aftësi të formojnë lidhje hidrogjenore më të forta sesa alkoolet,
megjithatë prania e lidhjes hidrogjenore i bën ata të jenë më të tretshëm në ujë.
Fenoli është një prej komponimeve të para i futur në listën e ndotësve kryesore nga
Agjensia e Mbrojtjes Mjedisore e SHBA (Dionex Corporation, 2008).
Pasqyra III-1: Vetitë kimiko-fizike të fenolit
Pika e shkrirjes
40.9 °C
Pika e vlimit
181.8 °C at 1013 hPa
Dendësia
1.132 g/cm3 në 25 °C dhe 1.05 g/cm3 në 50 °C
Presioni i avujve
Tensioni sipërfaqësor
Tretshmëria në ujë
Konstantja e disocijimit

0.2 hPa në 20 °C
71.3 mN/m at 20 °C (0.118% tretësirë ujore)
84 g/l at 20 °C
pKa = 9.89 në 20 °C

Fenoli është lehtësisht acid, molekulat e tij kanë një tendencë të dobët për të humbur
jonin H+ nga grupi hidroksil, duke rezultuar në anionin fenolat C6H5O− shumë i
tretshëm në ujë (gjithashtu i njohur si fenoksid) (Smith et al., 2007). Krahasuar me
alkoolet alifatike, fenoli është rreth 1 milion herë më shumë acid megjithëse ai
konsiderohet si acid i dobët. Bashkëvepron plotësisht me tretësirën ujore të NaOH për
të humbur jonin H+, ndonëse shumica e alkooleve bashkëveprojnë pjesërisht me të.
Fenolet kanë më pak karakter acid sesa acidet karboksilike.
Është vrojtuar se vetëm rreth 1/3 e rritjes së aciditetit të fenolit vjen si pasojë e
efekteve induktive dhe pjesa tjetër si pasojë e efektit të rezonancës (Pedro, 2009).
Fenoli mund të deprotonohet me bazë mesatare si trietilamina, duke formuar një anion
nukleofil të njohur si anioni fenoksid ose anioni fenolat, i cili është shumë i tretshëm
në ujë.

Figura III-1. Strukturat rezonuese të anionit fenolat
Fenoksidi është shumë më reaktiv në pozicionin e oksigjenit sepse pozicioni i
oksigjenit është nukleofil i "fortë" ndërsa pozicioni i karbonit alfa tenton të jetë me i
"dobët" (David et al., 1966).
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Për shkak të rëndësisë komerciale, janë zhvilluar shumë metoda për prodhimin e tij.
Rruga më e zakonshme, duke e llogaritur për 95 % të prodhimit, përfshin oksidimin e
pjesëshëm të kumenit (izopropilbenzenit ) sipas reaksionit HOCK (Weber et al.,
2004).
C6H5CH(CH3)2 + O2 → C6H5OH + (CH3)2CO
Kumeni
fenol
Fenoli është prekursor për një grup të madh barnash, por edhe shumë herbicideve dhe
kimikateve. Gjithashtu përdoret si një anestezik dhe analgjezik oral, dhe shpesh për
trajtimin e pjesshëm të laringitit. Është komponent i bojërave industriale të përdorura
në industrinë e aviacionit për largimin e poliuretanit dhe kimikateve të tjera të
përdorur si veshje rezistente (DeSelms, 2008). Derivatet e fenoleve janë përdorur
gjithashtu në përgatitjen e produkteve kozmetike si për shembull në përgatitjen e
bojrave të flokut (Nielson et al., 2008).
3.1.2 Prania në mjedis e fenoleve dhe derivateve të zëvendësuara
Me termin ―fenole‖ përfshihen zakonisht disa komponime derivate të benzenit, në
veçanti komponimet e klorinuara (klorfenolet) dhe ato të nitruara (nitrofenolet).
Komponimet fenolike janë të pranishme në mjedis si rezultat i përdorimit të tyre në
procese të ndryshme. Megjithëse fenolet mund të jenë me origjinë natyrore për shkak
të degradimit të substancave humike, tanineve dhe ligninave, burimet kryesore janë
ato të proceseve industriale, më shpesh industria e naftës dhe ajo petrokimike,
industria e prodhimit të barnave, tekstileve, ngjyruesve, pesticideve dhe letrës (Moore
et al., 1994). Gjithashtu veshja me shtresa bituminoze e rezervuarve dhe tubacioneve
mund të jetë burim i fenolëve në ujëra.
Klorfenolet janë gjerësisht të shpërndarë duke përbërë gjithashtu edhe grupin më të
madh të fenoleve. Ato formohen në mjedis nga klorinimi i komponimeve mono dhe
poli aromatik të pranishëm në toka dhe ujë (Ohlenbusch et al., 2000). Klorfenolet
janë të pranishëm në ujin e pijshëm si pasojë e zëvendësimit të lëndës organike dhe
komponimeve me peshë molekulare më të vogël me atomet e klorit. Përqendrimet më
të larta të klorfenoleve vihen re veçanërisht në ujërat industriale dhe mund të arrijnë
vlerat (për pentaklorfenolet) nga 0.1 deri në 10 mg/L. Klorfenolet janë përdorur
gjerësisht si agjentë konservues dhe dizifektant për dekada, dhe si rezultat i këtyre
përdorimeve ato kanë kaluar në mjedis duke shkaktuar ndotje (Ohlenbusch et al.,
2000). Megjithëse përdorimi i pentaklorfenoleve është ndaluar në shumë shtete, ato
akoma gjenden gjerësisht në paletat e drurit, kontinierët, arkat, kartonat, etj.
Nitrofenolet formohen në mënyrë fotokimike në atmosferë nga marmita e automjeteve
(tubi i shkarkimit) (Lippincot, 1990).
Shumë fenole hidrofilike janë mjaft të qëndrueshme në mjedis, veçanërisht në toka
dhe në sedimente. Fenolet dhe veçanërisht klorfenolet janë toksikë dhe potencialisht
kancerogjene dhe mund të ndikojnë edhe në shijen dhe erën e ujit të pijshëm në
përqendrime mjaft të ulëta. Si pasojë agjenci të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit si
US-EPA dhe EU kanë përfshirë disa fenole, kryesisht klorfenolet dhe nitrofenolet në
listën e ndotësve kryesore (Anonimous 10, 2001). Strukturat e 11 fenoleve të
konsideruar si ndotësit kryesorë nga EPA janë paraqitur në pasqyrën III-2. Këto
agjenci kanë vendosur një përqendrim maksimal prej 0.5 μg/L për përqendrimin e
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fenolit total në ujin e pijshëm, ndërsa përqendrimi i secilit komponim nuk duhet të
kaloj vlerën 0.1μg/L
Pasqyra III-2 Strukturat e 11 komponimeve fenolike të konsideruar ndotësit kryesore
nga US- EPA(Dionex Corporation, 2008).
Fenol

2- klorfenol

2, 4- diklorfenol

2- ,4- ,6triklorfenol

Pentaklorfenol

2-nitrofenoli

4- nitrofenol

2, 4 - dinitrofenol

2-methyl-4,6dinitrofenol

2,4-dimetilfenol

4-kloro-3-metilfenol

3.1.3 Kufiri më i ulët i diktueshëm i shijes dhe erës së fenoleve në ujëra
Sikurse u përmend edhe më sipër, fenolet dhe veçanërisht shumica e produkteve të
reaksioneve të tij me klorin siç janë 2_klorfenoli, 4_klorfenoli, 2,4 - dhe 2,6 _
diklorfenoli dhe 2,4,6 -triklorfenoli kanë shije dhe aromë të papëlqyeshme. Kufiri i
fenolit që diktohet nga era dhe shija është rreth 1.000 μg/l. Ky përqendrim është më i
lartë se përqendrimi i kërkuar për të parandaluar efektet shëndetësore. Sidoqoftë kjo
situatë është e ndryshme për fenole të ndryshme. Në pasqyrën e mëposhtme jepet lista
e disa klorfenoleve si dhe kufiri më i ulët i diktueshëm i shijes dhe erës në ujëra.
Nivelet relativisht të ulëta të diktimit të fenoleve në ujëra nga njerëzit, në veçanti shija
e papëlqyeshme e tyre, përbën një shqetësim serioz për përdorimin e tyre. Mënjanimi
i fenoleve nga uji i pijshëm mund të bëhet nëpërmjet trajtimit të tyre me qymyr aktiv,
trajtim që duhet të kryhet përpara dezinfektimit me klor për të parandaluar formimin e
klorfenoleve.
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Pasqyra III-3. Kufiri më i ulët i diktueshëm i shijes dhe erës për fenolet në ujëra
(Anonimous, 1994)
Komponimi

Kufiri më i ulët i diktueshëm i shijes dhe erës [µg/l]

Fenol
2-klorfenol
4-klorfenol
2,4-diklorfenol
2,6-diklorfenol

Shija
>1.000
4
250
2
3

Era
>1.000
2
250
2
3

2,4,6-triklorfenol

>1000

>1000

3.1.4 Pasojat e ekspozimit ndaj fenoleve
Duke qenë se fenoli përdoret në shumë procese dhe produkte atëherë dhe njerëzit janë
të ekspozuar ndaj tij. Fenoli është i pranishëm në ujin e pijshëm, në tymin e duhanit,
në ajër, në ushqime dhe në disa specie detare. Ndër efektet që shkakton fenoli tek
njerëzit përfshihen: irritimi i frymëmarrjes, dhimbje koke dhe djegie të syve. Efektet
kronike të ekspozimit të lartë përfshijnë: dobësi, dhimbje muskujsh, anoreksi, humbje
në peshë etj. Efektet e ekspozimit kronik me nivel të ulët përfshijnë: shfaqje të
kancerit, sëmundjet e zemrës dhe efektet në sistemin imun.
3.1.5 Metodat analitike të përcaktimit të fenoleve
Studimi i metodave të përcaktimit të fenoleve në ujëra është bërë për dy arsye
kryesore.
Së pari komponimet fenolike, veçanërisht klorofenolet, janë një shqetësim i shpeshtë
mjedisor për sa i përket toksicitetit dhe bioakumulimit. Këto komponime mund të jenë
nje problem për shëndetin publik për shkak të vetive të tyre kancerogjene, të cilat
varen nga shkalla e klorifikimit nga numri i kloreve në unazën aromatike.
Së dyti, ndonëse ka shumë metoda të përcaktimit të fenoleve në ujëra, në mjaft raste
ato nuk kanë ndjeshmërinë dhe saktësinë e duhur dhe kërkojnë një optimizim të
kujdesshëm në kushtet reale të laboratorit.
Është e rëndësishme që për analizë të përdoret një metodë e përshtatshmë për
monitorimin e këtyre komponimeve në mostrat e ujit.
Dy prej metodave të përdorura gjatë këtij studimi për analizimin e fenoleve në ujëra
janë:
 Metoda spektrofotometrike.
 Metoda e spektrofotometrisë – jonokëmbyese.
Ka gjithashtu një numër të madh publikimesh për përcaktimin e komponimeve
fenolike me elektroforezë kapilare (CE), kromatografi të lëngët me performancë të
lartë (HPLC), duke përdorur ekstraktimin me fazë të ngurtë (SPE) ose
mikroekstraktimin me fazë të ngurtë (SPME).
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3.1.5.1 Metoda
aminoantipirinë

spektrofotometrike

e

përcaktimit

të

fenoleve

me

4-

Kjo metodë paraqitet në dy variante: metoda me ekstraktim me kloroform dhe metoda
direkte spektrofotometrike me 4-aminoantipirinë që përcakton fenolet e orto dhe meta
të zëvendësuar.
Metoda spektrofotometrike me 4-aminoantipirinë nuk përcakton fenole të parazëvendësuara kur zëvendësuesi është një grup -alkil, -aril,- nitro, -benzoil, nitrozo ose -grup aldehid. Një shembull tipik i këtyre grupeve është para-kresoli i cili
mund të ndodhet në ujërat e ndotur industrial dhe në ujërat e ndotur sipërfaqësorë.
1) Metoda spektrofotometrike direkte.
Në metodën spektrofotometrike direkte, komponimet fenolike të distiluara veprojnë
me 4-aminoantipirinën në pH = 7.9 ± 0.1 në prani të ferricianurit të kaliumit duke
formuar një kompleks të ngjyrosur të antipirinës. Matjet bëhen në 500 nm.
2) Metoda e ekstraktimit me kloroform
Ka ndjeshmëri më të madhe se metoda direkte, dhe kryesisht është e përdorshme në
mostra uji që përmbajnë më pak se 1 mg fenol/l. Ngjyra formohet në tretësirë jo ujore.
Proçedura e kësaj metode është e njëjtë më metodën spektrofotometrike direkte por e
veçanta është hapi i ekstraktimit me kloroform dhe më pas matja e absorbancës në
gjatësinë e valës 460 nm (sipas APHA).
Për shkak të sasive të ndryshme të komponentëve fenolike në një mostër të dhënë
është e pamundur të sigurosh një standard universal që përmban një përzierje
fenolesh. Për këtë arsye është zgjedhur vetë fenoli si standard për proçedurën e
kalibrimit.
3.1.5.2 Metoda me spektrofotometri –jonokëmbyese
Një ndër metodat e reja fotometrike UV-VIS është edhe spektroskopia molekulare me
fazë të ngurtë e njohur si SPMS, ose metoda spektrofotometrike – jonokëmbyese. Kjo
metodë bazohet në përdorimin e rrëshirave jonokëmbyese anionike. Rrëshira mban në
brendësi analitin duke krijuar një ekuilibër midis zonës aktive të saj dhe analitit që
analizohet në tretësirë. Analiti i mbajtur dhe i përqendruar përcaktohet direkt duke
matur zakonisht absorbancën ose fluoreshencën direkt në materialin e ngurtë të
vendosur në kyvetë. Sinjali analitik i marrë varet nga përqendrimi i analitit në mostër.
Në këtë metod ënuk zhvillohet eluimi i analitit nga jonokëmbyesi (siç ndodh në
metodat e zakonshme të përqendrimit të analitit në jonokëmbyes), por matet sinjali
analitik drejtpërdrejtë në shtresën e jonokëmbyesit të ngurtë. Kjo procedurë rrit shumë
ndjeshmërinë dhe përzgjedhshmërinë e përcaktimit duke mundësuar njëkohësisht
përdorimin e aparaturave të thjeshta dhe shkurtimin e kohës së analizës. Mund të
arrihen përcaktime në rendin ppb duke përdorur metodën SPMS me spektroskopinë
UV-VIS.
Spektrofotometria - jonokëmbyese është një metodë shumë e ndjeshme, e thjeshtë dhe
e shpejtë për përcaktimin e fenoleve duke përdorur rrëshira aniono-shkëmbyese.
Metoda bazohet në absorbimin e kompleksit të fenoleve në rrëshirën jonokëmbyese
anionike. Pas absorbimit rrëshira mblidhet dhe kalohet për matje në një kyvetë të
përshtatshme, zakonisht kyveta me gjatësi të rrugës së dritës prej 1 mm. Parametrat
analitikë spektroskopik të analitit, maten direkt në rrëshirë kundrejt një prove të
bardhë me rrëshirë.
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Vlera eksperimentale e absorbances së matur nga rrëshira që përmban analitin,
përmban 3 parametra kontribues kryesore:
A = AA + AR

(III-1)

Ku : AA - absorbanca e analitit të absorbuar në rrëshirë.
AR - është absorbanca e sfondit (rrëshirë + reagentë në qoftë se janë përdorur )
Absorbanca e analitit njehsohet sipas barazimit :
AA = A – AR

(III-2)

Vlerat e A dhe AR varen nga shkalla e paketimit të rrëshirës. Prandaj paketimi i saj në
kyvet mund të ndikojë në vlerat e AA. Në qoftë se rrëshira e paketuar në kyvet nuk
është e riprodhueshme, atëherë sinjali i sfondit ndikon në vlerën e matur në aparaturë,
kështu që ndikon në keqësimin e riprodhueshmërisë. Për të kapërcyer këtë problem,
duhet të performohen 2 matje, njëra në gjatësi vale maksimale dhe tjetra në një zonë
ku vetëm rrëshira ka kontribut në sinjal, por jo analiti. Duke njehsuar diferencën
merret sinjali i analitit. Absorbanca përfundimtare e mostrës në rrëshirë jepet nga
ekuacioni:

AA   s  l s  C s

(III-3)

Ku :
εs – koeficenti molar i absorbimit të analitit në rrëshirë,
ls – gjatësia e kalimit të dritës përmes shtresës së rrëshirës e cila mund të supozohet si
e barabartë si me 0,1 cm,
Cs – përqendrimi i analitit në rrëshirë.
Përqendrimi i analitit në rrëshirë do të njehsohet sipas barazimit të mëposhtëm:

Cs 

C o  V  1000
m V
D

(III-4)

Ku D - është raporti i shpërndarjes së komponimit në mostër (l/kg), prandaj mund të
shkruhet:
AA 

 s  l s  C 0  1000
m V

(III-5)

D

Ky ekuacion tregon varësinë e absorbancës AA nga sasia e rrëshirës të përdorur (m)
dhe vëllimit të mostrës. Nga ekuacion (5) duket qartë se në ndjeshmërinë e SF – JK
mund të ndikojë si sasia e rrëshirës dhe vëllimi. Koeficenti i shpërndarjes tregon një
vlerë të lartë, kështu që për vlera të vogla të V (zakonisht më pak sesa një litër )
raporti V/D mund të neglizhohet (i krahasuar me sasinë e rrëshirës) dhe ekuacioni
merr trajtën;
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AA 

 s  l s  C0  1000
m

(III-6)

Ekuacion (6) tregon një relacion përpjestimor të zhdrejtë midis sinjalit të matur në
rrëshirë dhe sasisë së rrëshirës. Ndjeshmëria në këtë procedurë mund të rritet duke
reduktuar sasinë e rrëshirës në kontakt me mostrën. Megjithatë, kjo karakteristikë
është e kufizuar nga vëllimi i kyvetës dhe nga gjeometria e saj, e cila ndikon në
minimizimin e sasisë së kërkuar të rrëshirës.
3.2 Qëllimi dhe metodika e punës
Qëllimi i këtij studimi ka qёnё studimi i metodave të përcaktimit të fenoleve në ujёrat
nëntokësore (puseve) në zonat naftëmbajtëse Patos–Marinëz dhe Visokë-Mallakastër,
si një tregues i rëndësishëm i cilësisë së ujërave në këto zona. Për realizimin e këtij
qëllimi u ndoq kjo metodikë pune:
 Marrja, konservimi dhe pastrimi i mostrave të ujërave.
 Studimi i ndikimit të disa parametrave në metodat e përcaktimit tё fenoleve në
mostrat ujore, optimizimi i metodikave tё matjeve në kushtet e laboratorit tonë
dhe vlerёsimi i performancёs analitike tё metodave tё pёrcaktimit tё fenoleve në
ujëra.
 Përcaktimi i fenoleve në mostra ujore të ndryshme me anë të metodës me 4aminoantipirinë.
 Përcaktimi i fenoleve në ujëra më anë të metodës me ekstraktim me kloroform.
 Përcaktimi i fenoleve në ujëra më anë të metodës spektrofotometri
jonokëmbyese.
 Krahasimi i metodave të përdorura për përcaktimin e fenoleve, zgjedhja e
metodikës më të përshtatshme.
Ruajtja e mostrave.
Fenolet në ujërat e ndotur janë objekt i oksidimit kimik dhe biologjik prandaj ato
duhet të ruhen në t=4°C ose edhe më të ulët. Acidifikohen me H3PO4 deri në pH=4.
Në qoftë se në mostrën tonë kemi të pranishme H2S dhe SO2 atëherë kjo e fundit
duhet të ajroset shpejt duke e përzier me kujdes. Ruhet në 4°C ose në temperaturë
më të ulët.
Aparatura dhe reaktivë
 Spektrofotometër UV-VIS i tipit SHIMADZU 2401
 Tretësirë standarte bazë (I) 1000 ppm fenol: Treten 1.0000 g fenol (firma Sigma
Aldrich 99.9%), në ujë të dejonizuar në një balon të taruar 1 L. Kjo tretësirë
ruhet në figorifer dhe është e qëndrueshme për të paktën 6 muaj.
 Tretësirë standarte bazë (II) 10 ppm fenol: Pipetohen 1 ml nga tretësira standarte
bazë (I) 1000 ppm fenol dhe çohet në shenjë me ujë të dejonizuar në një balon të
taruar 100 ml. Kjo tretësirë përgatitet para çdo matjeje për të lehtësuar
pregatitjen e serisë së tretësirave standarde.
 Tretësirë hidroksid amoni (NH4OH) 0.5 N: Për përgatitjen e kësaj tretësire u
përdor NH4OH e firmës ―Riedel de Haen‖, 20%. U mat me cilindër 8.4 ml dhe u
kalua në balon të taruar 250 ml me ujë të dejonizuar deri në shenjë.
 Tretësirë puferike (pH= 6.8 ± 0.1): Për këtë qëllim u peshuan përkatësisht
26.125 g K2HPO4 dhe 18.075 g KH2PO4 dhe u kaluan në mënyrë sasiore në
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balon të taruar 250 ml me ujë të dejonizuar. Reagentët e përdorur i përkasin
firmës ―Merck‖.
Reaktivi i 4-aminoantipirinë (4-AAP). Tretet 2 g 4-aminoantipirinë në 100 ml
ujë të distiluar. Reaktivi i përdorur i përket firmës ―ACROS ORGANICS‖.
Rekomandohet të përgatitet çdo ditë.
Acid fosforik (1:9) Për përgatitjen e acidit shtohen me kujdes 10 ml H3PO4 me
90 ml ujë të dejonizuar. Reaktivi i përdorur i përket firmës ―Merck‘‖.
Tretësirë ferrricianurkaliumi. Tretet 2 g K3Fe(CN)6 në 100 ml ujë të distiluar.
Reaktivi i përdorur i përket firmës ―Merck‖. Rekomandohet të përgatitet çdo
javë.
Klorfom, CHCl3. Reaktivi i përdorur i përket firmës Riedel – de Haën,me
pastërti 99.4 %.
Rrëshirë e tipit Doëex 1-X8 në formë hidrogjenore, kondicionuar dhe tharë në
ajër. Mbahet në enë polietileni.
Sulfat natriumi (Na2SO4) anhidër. Reaktiv i firmës ―MERCK ―.

3.2.1 Metoda spektrofotometrike direkte (sipas APHA, 510C)
Metodika e përcaktimit të fenoleve me metodën spektrofotometrike direkte që ёshtё
përdorur nё kёtё studim paraqitet si më poshtë:
Në 100 ml mostër ujore shtohet 2.5 ml NH4OH 0.5N, 2 ml pufer fosfat (kontrollohet
pH që të jetë 7.9±0.1), 1 ml 4-AAP, 1 ml K3Fe(CN)6 dhe përzjehet mirë. Pas trajtimit
tretësirat lihen në qetësi për 15 minuta dhe kryhen matjet me SF UV-VIS.
Kushtet instrumentale me të cilat janë kryer matjet në aparat për përcaktimin e
fenoleve me 4-AAP me metodën spektrofotometrike direkte janë:
- gjatësia e valës λ = 500 nm
- gjerësia spektrale Δλ =0.5 nm
- kyvetë qelqi ISO l = 1 cm.
3.2.1.1. Optimizimi i metodës spektrofotometrike direkte
Optimizimi i metodës është bërë për dy parametra kimikë të saj:
1) Optimizimi i sasisë së reaktivëve ngjyrëformues (K3Fe(CN)6 ).
2) Qëndrueshmëria në kohë e kompleksit fenol – 4-AAP.
1) Optimizimi i sasisë së K3 [Fe(CN)6 ]
Optimizimi i sasisë së K3 [Fe(CN)6 ], që duhet të shtohet në tretësirë për një
kompleksim sasior të fenolit, u krye duke matur absorbancën e tretësirave standarde 1
ppm fenol në prani të vëllimeve nga 0.5 – 5 ml tretësirë K3 [Fe(CN)6 ] 2 %. Vëllimet e
tretësirave të tjera u mbajtën të pandryshuara, sipas procedurës së dhënë më sipër.
Përveç tretësirave standarde të fenolit me përqendrim 1 ppm, u përgatitën edhe disa
prova të bardha të trajtuara dhe të matura në të njëjtat kushte si dhe standardet.
Rezultatet e matjeve janë të paraqitura në mënyrë të detajuar në pasqyrën III-5 si dhe
grafikisht në figurën III-2.
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Pasqyra III-4. Rezultatet e matjeve të kryera në prani të sasive të ndryshme të K3Fe(CN)6
2%.

VK3Fe(CN)6 2% (ml)
0.5
1
2
3
4
5

APB
0.002
0.005
0.010
0.016
0.024
0.030

ASt
0.130
0.156
0.161
0.167
0.175
0.181

A-APB
0.128
0.151
0.151
0.151
0.151
0.151

Figura III-2:Ndikimi i vëllimit të K3Fe(CN)6 2%. Në vlerën e absorbancës së tretësirës së
fenolit 1 mg/L.

Nga rezultatet e marra u gjet se, për sasitë nga 0.5 ml deri në 5 ml K3 [Fe(CN)6 ] 2%
të shtuar në tretësirat standarde të fenolit, absorbanca e tretësirave vjen duke u rritur,
por në të njëjtën kohë kjo rritje vihet re edhe në vlerën e sinjalit të provës së bardhë.
Kjo vlerë e sinjalit të provës së bardhë ndikon në absobancën e tretësirës standarde.
Për të parë këtë ndikim kemi njehsuar diferencën A-A0 (e paraqitur në pasqyrën III-4),
dhe vërejmë se vëllimi 0.5 ml K3 [Fe(CN)6 ] 2% është i pamjaftueshëm për
kompleksim, ndërsa vëllimi 1 ml K3 [Fe(CN)6 ] 2% është i mjaftueshëm. Rritja e
sasisë së K3 [Fe(CN)6 ] 2% të shtuar sjell vetëm rritje të sinjalit të provës së bardhë.
Matjet e kryera për vëllime më të mëdha (6, 7, 8 ml) të K3Fe(CN)6 jepnin tretësira të
turbullta dhe prandaj këto vëllime u konsideruan jo të përshtatshme.

2) Studimi i qëndrueshmërisë së kompleksit dhe optimizimi i kohës së matjeve
Për këtë qëllim u kryen matje të absorbancës së një tretësire standarde të fenoli me 4AAP, për një interval kohor nga 1-50 min, duke mbajtur konstantë parametrat si:
përqendrimin e fenolit, mjedisin, sasinë e kompleksuesit si dhe sasinë e K3 [Fe(CN)6].
Rezultatet e matjeve janë të paraqitura në figurën III-5.
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Figura III-3: Paraqitja grafike e rezultateve për optimizmin e kohës së matjes së
absorbancës të kompleksit të fenolit me 4-AAP.
Siç vihet re nga paraqitja grafike e të dhënave në figurën III-5, absorbanca e
kompleksit qëndron konstante pas 25 min qëndron konstante, gjë që tregon se
kompleksi ka arritur qëndrueshmërinë e tij maksimale. Rekomandohet që pas kësaj
kohe, të mund të kryhen matjet e absorbancave të tretësirave standarde si dhe të
mostrave për përcaktimin e fenoleve totale në ujëra duke përdorur metodën direkte të
përcaktimit.
3.2.1.2 Vlerësimi i parametrave të performancës së metodës spektrofotometrike
direkte të përcaktimit të fenoleve
a) Ndërtimi i lakores së absorbimit
Fillimisht u ndërtua lakorja e absorbimit të tretësirës së fenolit me 4-AAP, sipas
kushteve optimale të përcaktuara si më sipër.
Matjet u kryen në spektrofotometrin me skanim automatik (Δλ = 0.5 nm) në zonën
400-800 nm, l = 1 cm, duke përdorur një tretësirë standarde të fenolit me përqendrim
2 ppm. Në mënyrë të njëjtë është kryer edhe skanimi i provës së bardhë. Rezultatet e
matjeve janë paraqitur grafikisht në figurën III-6.

Figura III-4: Paraqitja grafike e lakorjes së absorbimit të tretësirës së fenolit me
4-AAP.
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Siç mund të shihet nga grafiku A=f(λ), kompleksi i fenolit me 4-AAP, rezultoi të
shfaqë absorbancën maksimale në 506 nm (sipas literaturës në 500 nm për
pH=7.9±0.1), me një koefiçient molar absorbimi έ = 13600 (mol/L)-1cm-1.
b) Ndërtimi i lakores së kalibrimit
Ndërtimi i lakores së kalibrimit u krye duke përgatitur dy seri tretësirash standarde të
fenolit, që mbulojnë zonën e përqendrimeve [0.1 ppm – 0.5 ppm] dhe [1 ppm – 6
ppm], duke ndjekur procedurën analitike të treguar më sipër.
Duke ndërtuar lakoret e kalibrimit për varësinë A=f(C) merren grafikët e mëposhtëm
të paraqitur në figurat III-5 dhe III-6.

Figura III-5: Varësia e absorbancës (A-APB) nga përqendrimi i tretësirave standarde
të fenoleve pёr zonёn e punёs 0.1-0.5 mg/L

Figura III-6: Varësia e absorbancës (A-APB) nga përqendrimi i tretësirave standarde
të fenoleve pёr zonёn e punёs 1- 6 mg/L
Diskutimi i rezultateve:
 Zona e punёs: Siç shihet dhe nga tabelat dhe figurat e mësipërme, zona e
punёs sё matjeve tona varion nga 0.1 mg/L deri nё 6 mg/L fenol.
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 Lakorja e kalibrimit: Vlerat e koefiçientit tё korelacionit pёr tё dyja rastet
kanё rezultuar shumё afёr vlerёs 1, konkretisht 0.9995 për zonën e
përqëndrimeve 0.1 mg/L – 0.5 mg/L, dhe 0.9997 për zonën e përqendrimeve
nga 1 mg/L deri në 6 mg/L. Kjo tregon se varёsia ёshtё shumё lineare nё
gjithё zonёn e pёrqendrimeve tё matjeve tona. Vlerat e prerjes sё lakores nё
boshtin e ordinatave janё thuajse zero, kështu ajo rezulton 0.0004 për
përqendrime të ulëta dhe 0.0060 për zonën më të lartë të përqendrimeve.
 Ndjeshmëria e metodës jepet zakonisht me pjerrësinë e lakores në zonën
lineare të saj. Vlera e pjerrësisë b jep drejtpërdrejt ndjeshmërinë e metodës,
dhe në rastin tonë ajo ka vlerën 0.1310 (mg/L)-1 për zonën e përqendrimeve
nga 1 mg/L deri në 6 mg/L dhe 0.1429 (mg/L)-1 për zonën e përqëndrimeve
0.1 mg/L – 0.5 mg/L.
c) Vlerësimi i përpikësisë së metodës
i) Vlerësimi i përsëritshmërisë së metodës
Për të njehsuar përpikërinë e metodës në kushtet e përsëritshmërisë është njehsuar
shmangia standarde e një serie të (6) provave të kryera në një mostër RM të përgatitur
në laborator.
Për vlerësimin e përpikërisë së metodës në kushtet e përsëritshmërisë u përgatitën 6
mostra paralele me përqendrim 1 mg/L fenol (duke u nisur nga RM me përqendrim
1000 mg/L fenol) të cilat u trajtuan sipas metodikës të përshkruar më sipër.
Në pasqyrën III-5 jepen vlerat e absorbancave të mostrave të matura në λ = 506 nm,
l=1 dhe Δλ = 0.5 nm.
Pasqyra III-5. Vlerat e absorbancave dhe përqendrimet për mostrat RM të matura në
kushtet e përsëritshmërisë me metodën direkte
RM
AA0
C
mg/L
fenol

RM1

RM2

RM3

RM4

RM5

RM6

RMmes

sr

Srel %

0.141

0.143

0.144

0.144

0.147

0.146

0.144

0.0021

1.48

0.095

0.097

0.098

0.098

0.101

0.100

0.098

0.0021

2.18

Nga pasqyra e mësipërme vërehet se përpikëria e metodës së përcaktimit të fenoleve
ka rezultuar mjaft e mirë. Kjo duket qartë nga vlerat e ulëta të shmangies standarde
dhe shmangies standarde relative.
ii) Vlerësimi i riprodhueshmërisë së metodës
Për njehsimin e SR që përkufizohet si përpikëria e metodës në kushtet e
riprodhueshmërisë në pamundësi për matjen e mostrës referuese në periudha kohe të
gjata për njehsimin e riprodhueshmërisë është përdorur formula SR  (2÷3)*Sr. Për
njehsimin e riprodhueshmërisë është marrë në konsideratë shmangia standarde e
njehsuar në kushtet e përsëritshmërisë:
SR  2.5* 0.002 = 0.005 mg/L fenol
iii) Vlerësimi i përpikërisë së metodës duke marrë në konsideratë kontributin e
përsëritshmërisë dhe riprodhueshmërisë së saj. Përpikëria njehsohet duke marrë në
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konsideratë dy përbërësit e saj, përsëritshmërinë sr dhe riprodhueshmërinë sR sipas
formulës:
S r2
n
ku n - është numri i matjeve të përsëritura për mostrën.
Përpikëria e metodës së përcaktimit të fenoleve ka rezultuar:

σ=

σ=

S R2 

0.005 2 

0.002 2
= 0.005 mg/L
6

iv) Kontrolli i përpikërisë në matjet rutinë
Një mënyrë praktike e vlerësimit të përpikërisë që përdoret për kontrollin e saj në
matjet rutinë është njehsimi i kufirit të përsëritshmërisë r dhe kufirit të
riprodhueshmësisë R.
Kufiri i përsëritshmërisë r: tregon vlerën kufi brenda të cilës pritet të ndodhet me një
probabilitet të caktuar vlera e ndryshimit ndërmjet dy matjeve paralele të kryera në
kushtet e përsëritshmërisë. Zakonisht merret niveli i besueshmërisë që i përgjitgjet
probabilitetit 95%.
r = 1.96 2 Sr = 2.8*0.002 = 0.0056 mg/L fenol
Gjatë kontrollit të përpikësisë në matjet rutinë, ndryshimi ndërmjet dy rezultateve të
matjeve paralele të kryera në kushtet e përsëritshmërisë duhet të jetë më i vogël ose i
barabartë me kufirin e përsëritshmërisë të njehsuar më sipër.
Kufiri i riprodhueshmërisë R: tregon kufirin maksimal që mund të pritet për
ndryshimin ndërmjet rezultateve të dy analizave të kryera në kushtet e
riprodhueshmërisë.
R = 1.96 2 SR = 2.8* 0.005 = 0.014 mg/L fenol
ku SR është shmangia standarde e rezultateve të matjeve të përsëritura në kushtet e
riprodhueshmërisë.
v) Kufijtë e besueshmërisë së metodës
Bazuar në vlerat e përpikërisë së metodës është njehsuar dhe një tjetër parametër,
kufijtë e besueshmërisë së metodës së përcaktimit të fenoleve:
KB =  t (P, gl) *s/ n
ku t (P, gl) është kriteri i studentit për probabilitet P (zakonisht 95%) dhe gl = n-1 është
numri i gradëve të lirisë.
KB =  2.571* 0.002/ 6 = 0.0021 mg/L
d) Rekuperimi i metodës së përcaktimit të fenoleve me 4-AAP
Për të vlerësuar praninë e bias (gabimeve sistematike proporcionale) të metodës u
përdor metoda e shtesave standarde. Koefiçienti i rekuperimi u njehsua me formulën:
R=(

C 2  C1
)* 100
C

ku C2 është përqendrimi i gjetur për tretësirën me shtesë, C1 është përqendrimi i gjetur
për tretësirën pa shtesë dhe  C është shtesa analitit.
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Fillimisht u përgatit seria e tretësirave standarde me përqendrim nga 0.0: 0.5; 1.0; 2.0
mg/L fenol dhe më pas u përgatitën seria e mostrave të ujit pa shtesë, me shtesën e
parë (  C1= 0,5 mg/L) dhe seria e mostrave me shtesën e dytë (  C2=1 mg/L).
Në pasqyrën e mëposhtme jepen vlerat e absorbancave, të përqendrimeve dhe të vlerat
e rekuperimeve të fituara nga matjet e kryera .
Pasqyra III-6: Vlerat e absorbancave, përqendrimeve dhe vlerat e rekuperimeve të
fituara nga matjet e kryera me MSHS në mostrat e ujit me metodën direkte.
C fenol
0
0.5
1
2
(mg/L)
Absorbanca

0.006

0.079

0.150

0.286

Parametri

Mostër
pa shtesë

Mostër me
shtesën e
parë

Mostër me
shtesën e
dytë

R1

R2

Abs.

0.033

0.101

0.175

R1=96 %

R2=102%

Përqendrimi
mg/L

0.22

0.71

1.24

Diskutimi i rezultateve:
 Siç shihet qartë në tabelat e mësipërme, vlerat e rikuperimeve janë mjaft të
kënaqshme, fakt ky që tregon për mungesën e gabimeve sistematike.
e) Përcaktimi i kufirit të diktimit
Kufiri i diktimit tregon vlerën më të ulët të përqendrimit të analitit në mostrën reale
sinjali analitik i të cilit është statistikisht i ndryshëm nga sinjali i provës së bardhë
(PB) (për një nivel probabiliteti të caktuar). Për njehsimin e e KD është përdorur
formula e mëposhtme:
SKD= SPB + K sPB
ku SPB është sinjali i PB, sPB është shmangia standarde e PB (ose në përqendrime të
afërta me të) dhe k është një konstante vlerat e së cilës varen nga probabiliteti i
zgjedhur. Atëherë kufiri i diktimit do të gjendet nga formula:
KD=

SBP  Ks ( PB )  a
b

ku b është ndjeshmëria metodës. Për gjetjen e sPB të metodës së përcaktimit fenoleve
është vepruar si më poshtë vijon:
Janë përgatitur nëntë prova të bardha të pavarura, sipas kushteve optimale të
përcaktuara nga ne gjatë këtij punimi dhe është njehsuar kufiri i diktimit si më poshtë:
S PB, mes =0.0063mg/L
s PB = 8.66*10-4mg/L
a, mes= 0.0044

b, mes = 0.1315
n=9
k=2
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KD=

SPB  ks( PB )  a
=0.0063+2*(8.66*10-4) – 0.0044 / 0.1315 = 0.028 mg/L
b

Siç vihet re nga matjet dhe llogaritjet e kryera, kufiri i diktimit i metodës së
përcaktimit të fenoleve me spektrofotometri direkte ka rezultuar 0.028 mg/L fenol.
Kufiri i diktimit i kësaj metode ka rezultuar mjaft i ulët, por shumë më i lartë sesa
normat e lejuara për ujin e pijshëm (0.5 μg/L). Kjo do të thotë se kjo metodë mund të
përdoret vetëm për ujërat me nivele të larta të fenolit, kryesisht shkarkimeve
industriale. Duhet të theksojmë faktin se kjo vlerë e kufirit të diktimit është njehsuar
për l = 1 cm.
3.2.1.3 Përcaktimi i përmbajtjes së fenoleve në mostrat e ujërave
Për përcaktimin e fenoleve me metodën në provë janë përdorur mostra të ujërave me
destinacion konsumi dhe vaditje, të marra në zonat rurale të Mallakastrës dhe në
zonën Patos-Marinëz.
Metodika e punës
Fillimisht është bërë pastrimi i mostrave nëpërmjet distilimit për të minimizuar
interferencat gjatë përcaktimit të fenolit. Distilimi i mostrave përshkruhet në hapat e
mëposhtme.
Ngrihet aparati i distilimit siç tregohet në manualet e përdorimit të aparateve të
distilimit, matet 500 ml mostër uji në një cilindër të pastër e të graduar dhe kalohet me
kujdes në balonën e distilimit ku shtohet tretësirë H3PO4 10% me pika për të
rregulluar pH = 4 (me qëllim eleminimin e komponimeve sulfurike të cilët lirohen në
trajtë të H2S dhe SO2. Pas fillimit të distilimit mblidhen 450 ml distilat në një
elenmajer, shtohet 50 ml ujë të dejonizuar dhe vazhdon distilimi deri sa të marrin
përsëri 50 ml distilat. Duke përdorur një cilindër matet vëllimi i distilatit për tu
siguruar se është mbledhur 500 ml.
Pas distilimit mostrat janë gati për analizë sipas kushteve të optimizuara në
laboratorin tonë. Nga analizimi i mostrave ujore për përcaktimin e fenoleve me
metodën direkte me 4-AAP u morrën rezultatet e paraqitura në figurat e mëposhtme.

Figura III- 7. Përmbajtja e fenoleve (mg/L) në ujërat e analizuara me metodën
direkte me 4-AAP gjatë vitit 2010
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Figura III- 8. Përmbajtja e fenoleve (mg/L) në ujërat e analizuara me metodën direkte
me 4-AAP gjatë vitit 2013
Diskutimi i rezultateve:


Nga analiza e ujërave të marra në studim rezultoi këto ujëra paraqesin nivele
mjaft më të larta të fenoleve sesa nivelet maksimale të lejuara të raportuara
nga Agjensia Amerikane Mbrojtjes së Mjedisit (0.5 μg/L) dhe Organizata
Botërore e Shëndetësisë (OBSH). Kjo shpjegohet me faktin se zonat ku kemi
kryer kampionimin janë pranë impianteve të dekantimeve Visokë, Kash e
Marinëz dhe ujërat që shkarkohen nga stacionet e dekantimit përfundojnë në
rrjetin hidrik sipërfaqësor të zonës duke u bërë në këtë mënyrë burim ndotje.
Megjithatë duhet të theksojmë se këto ujëra nuk i përkasin rrjetit hidrik që
furnizon me ujë të pijshëm këto zona. Ato janë ujëra pusesh që janë hapur në
mënyrë arbitrare prej banorëve të këtyre zonave dhe që përdoren në mënyrë të
pakontrolluar prej tyre.



Meqënëse përmbajtja e fenoleve është më e lartë se 0.0005 mg/l fenol këto
ujëra nuk rekomandohen të konsumohen prej banorëve të këtyre zonave.

3.2.2 Metoda e ekstraktimit me kloroform
Metodika e përcaktimit të fenoleve me metodën e ekstraktimit me kloroform që ёshtё
përdorur nё kёtё studim paraqitet si më poshtë. Në 100 ml mostër ujore ose tretësirë
standarde, shtohet 7.5 ml NH4OH 0.5N, shtohet 2 ml pufer dhe kontrollohet pH që të
jetë 10 me pH meter. Më pas shtohet 0.6 ml 4-AAP, 0.6 ml K3Fe(CN)6 dhe përzjehet
mirë. Pas trajtimit tretësirat lihen në qetësi për 3 minuta dhe më pas ekstraktohen me
5 ml kloroform për 15 minuta.
3.2.2.1 Optimizimi i metodës sё ekstraktimit me kloroform
Për vlerësimin e parametrave optimalë të metodës vëmendje iu kushtua optimizimit tё
pH. Gjatë zhvillimit të punës eksperimentale u vu re se vlerat e absorbancave të
provave të bardha rezultonin të larta, duke na paraqitur një kufi diktimi të lartë dhe
për kёtë arsye menduam të optimizojmë pH, pasi autorё tё ndryshёm nё artikuj të
ndryshëm raportonin dy vlera tё pH, ku mund tё kryheshin matje: pH = 10 dhe pH =
7.9.
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Gjatë punës me pH = 7.9 dhe pH=10 u vunë re këto vlera të absorbancave për provat e
bardha.
Pasqyra III-7. Vlerat e absorbancave të provave të bardha në pH = 7.9dhe pH=10
pH
APB1
APB2
APB3
APB4
APB5
APB6
0.221
0.223
0.216
0.218
0.219
0.214
7.9
10

0.031

0.033

0.033

0.032

0.034

0.032

Siç shihet edhe nga rezultatet e marra nё vlerat e absorbancave tё provave tё bardha
nё pH=7.9 dhe pH=10, rezulton se nё pH = 10, kemi njё pёrpikёri mё tё mirё tё
matjeve si dhe sinjal mё tё ulёt tё matur, çka rezulton nё kufi diktimi mё tё ulёt tё
fenoleve duke pёrdorur metodёn e ekstraktimit me kloroform.
3.2.2.2 Vlerësimi i parametrave analitik të metodës
1) Ndërtimi i lakores së kalibrimit
Ndërtimi i lakores së kalibrimit u krye duke përgatitur një seri tretësirash standarde të
fenolit, që mbulojnë zonën e përqendrimeve (0.04 ppm – 0.1 ppm), duke ndjekur
procedurën analitike të treguar mё sipёr.
Duke kryer matjeje në λ = 455.5 nm dhe Δλ = 1 nm dhe l=1 cm, u ndërtua lakorja e
kalibrimit e paraqitur në figurën III-10 .
0.4
0.35
0.3

Absorbanca

0.25

y = 3.7594x - 0.0024
R 2 = 0.9996

0.2

0.15
0.1

0.05
0
0

0.02

0.04

0.06

0.08
0.1
Përqendrimi (mg/L)

0.12

Figura III-9: Varësia e absorbancës (A-APB) nga përqendrimi i tretësirave standarde
të fenoleve (mg/L)
Siç shihet edhe nga figura e mësipërme për varësinë e absorbancës nga përqendrimi
zona e zgjedhur e punës ka rezultuar lineare.
 Zona e punёs: Siç shihet dhe nga tabelat dhe figurat e mësipërme, zona e
punёs sё matjeve tona varion nga 0.04 mg/L deri nё 0.1 mg/L fenol.
 Lakorja e kalibrimit: Vlerat e koefiçientit tё korelacionit rezultoi shumё afёr
vlerёs 1, konkretisht 0.9995, vlerat e prerjes sё lakores nё boshtin e ordinatave
janё thuajse zero.
 Ndjeshmëria e metodës jepet zakonisht me pjerrësinë e lakores në zonën
lineare të saj. Vlera e pjerrësisë b jep drejtpërdrejt ndjeshmërinë e metodës,
dhe në rastin tonë ajo ka vlerën 3.7551 (mg/L).
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2) Përcaktimi i kufirit të diktimit
Për përcaktimin e kufirit të diktimit pregatitëm pesë prova të bardha të pavarura, sipas
kushteve optimale të përcaktuara nga ne gjatë këtij punimi dhe është njehsuar kufiri i
diktimit si më poshtë:
SPB  ks( PB )  a
= 0.0122 mg/L
b
KDreal = KD  f konc =0.0006 mg/L ose 0.6 µg/L (ppb)
S PB, mes =0.0362
s PB = 3.56 * 10-3
a, mes= 0.0026
b, mes = 3.765
k= 2
fkonc=5/100 (faktori i pёrqendrimit)

KD=

Siç vihet re nga matjet dhe llogaritjet e kryera, kufiri i diktimit i metodës së
përcaktimit të fenoleve ka rezultuar 0.0006 mg/L fenol ose 0.6 µg/L. Kufiri i diktimit
i kësaj metode ka rezultuar mjaft i ulët, thuajse e barabartë me normat e kërkuara për
ujin e pijshëm.
Mund të arrihet vlerë më e vogël e KD në dy mënyra : duke përdorur një kyvetë me l
> 1 cm (p.sh. 2, 5, 10 cm) ose/dhe duke rritur faktorin e përqendrimit (duke marrë
vëllime më të mëdha mostre ose vëllime më të vogla të kloroformit). Rritja e raportit
mostër/kloroform është e kufizuar për shkak ‗të mbingopjes‘ së ekstraktuesit (si
pasojë zvogëlim të rendimentit të ekstraktimit).
3.2.2.3 Vlerësimi i parametrave të performancës të metodës së përcaktimit të
fenoleve me 4 – AAP me metodën me ekstraktim me kloroform
a) Vlerësimi i përpikësisë së metodës
Vlerёsimi i pёrpikёrisё sё metodёs ёshtё bёrё duke marrё nё konsideratё dy
parametra, siç janё përsëritshmëria dhe riprodhueshmëria.
i) Vlerësimi i përsëritshmërisë së metodës
Për të njehsuar përpikërinë e metodës në kushtet e përsëritshmërisë është njehsuar
shmangia standarde e një serie të provave (6) të kryera në një mostër RM me
përqendrim 0.1 mg/L fenol të përgatitur në laborator.
Nga llogaritja e vlerës së absorbancës mesatare, përqendrimit mesatar, shmangies
standarde dhe shmangies standarde relative për mostrat e analizuara për përcaktimin e
fenoleve është plotësuar pasqyra e mëposhtme:
Pasqyra III-8: Vlerat e Am, Sr, Srel si dhe Cm, Sr, Srel për mostrat e matura në kushtet
e përsëritshmërisë me metodën me ekstraktim me kloroform
Parametri Am
Sr
Srel %
Cm (mg/l)
Sr (mg/l)
Srel %
RM
0.374
0.004
1.02
0.108
0.001
1.40
Nga pasqyra e mësipërme vërehet se përpikëria e metodës nё kushtet e
pёrsёritshmёrisёsë ka rezultuar mjaft e mirë. Kjo duket qartë nga vlerat e ulëta të
shmangies standarde dhe shmangies standarde relative.
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ii) Vlerësimi i riprodhueshmërisë së metodës
Për njehsimin e riprodhueshmërisë është marrë në konsideratë shmangia standarde e
njehsuar në kushtet e përsëritshmërisë:
SR  2.5* 0.004 = 0.01 mg/L fenol
iii) Vlerësimi i përpikërisë së metodës
Përpikëria ёshtё njehsuar duke marrë në konsideratë dy përbërësit e saj,
përsëritshmërinë sr dhe riprodhueshmërinë sR:
Përpikëria e metodës ka rezultuar:

0.004 2
σ = 0.01 
= 0.01 mg/L
3
b) Kontrolli i përpikërisë në matjet rutinë
2

Kufiri i përsëritshmërisë r: vlera kufi brenda të cilës pritet të ndodhet me një
probabilitet të caktuar vlera e ndryshimit ndërmjet dy matjeve paralele të kryera në
kushtet e përsëritshmërisë dhe merret niveli i besueshmërisë që i përgjigjet
probabilitetit 95%.
r = 1.96 2 Sr = 2.8*0.004 = 0.0112 mg/L fenol
Kufiri i riprodhueshmërisë R: rezultoi:
R = 1.96 2 SR = 2.8* 0.01 = 0.028 mg/L fenol
ku SR është shmangia standarde e rezultateve të matjeve të përsëritura në kushtet e
riprodhueshmërisë.
c) Kufijtë e besueshmërisë së metodës
Bazuar në vlerat e përpikërisë së metodës janë njehsuar edhe kufijtë e besueshmërisë
së metodës së përcaktimit të fenoleve, (për probabilitet 95%), vlera e të cilit rezultoi
0.010 mg\L.
c) Rekuperimi i metodës së përcaktimit të fenoleve me 4-AAP
Fillimisht u përgatit seria e tretësirave standarde me përqendrim nga 0.0: 0.04; 0.08;
0.1 mg/L fenol dhe më pas u përgatitën seria e mostrave të ujit pa shtesë, me shtesën e
parë (  C1= 0,02 mg/L) dhe seria e mostrave me shtesën e dytë (  C2=0.04 mg/L). Në
pasqyrën e mëposhtme jepen vlerat e absorbancave, të përqendrimeve dhe vlerat e
rikuperimeve të fituara nga matjet e kryera.
Pasqyra III-9: Vlerat e absorbancave, përqendrimeve dhe vlerat e rekuperimeve të
fituara nga matjet e kryera me MSHS në mostrat e ujit me metodën me ekstraktim me
kloroform
C fenol
0
0.04
0.08
0.1
(mg/L)
Abs-APB

0.000

0.143

0.300

0.374

Parametri

Mostër
pa shtesë

Mostër me
shtesën e
parë

Mostër me
shtesën e
dytë

R1

R2

Abs.

0.209

0.279

0.354

R1= 93 %

R2= 96%
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Diskutimi i rezultateve:
 Siç edhe mund tё shihet qartë vlerat e rekuperimeve janë të pranueshme, fakt
ky që tregon për mungesën e gabimeve sistematike të rëndësishme.
3.2.3 Metoda e spektrofotometrisë – jonokëmbyese
Kjo metode bazohet në reaksionin ndërmjet 4-AAP dhe fenoleve, në prani të
ferrocianurit të kaliumit, në pH= 7.9 ± 0.1, ku formohet një komponim me ngjyrë të
kuqe, i cili më pas adsorbohet në rrëshirën jonokëmbyese dhe matet në
spektrofotometër në gjatësinë e valës 500 nm (absorbimi maksimal i fenol – Dowex
1–X8) dhe në 700 nm (ku absorbon vetëm rrëshira).
Metodika e punës
Metodika e përcaktimit të fenoleve me metodën e spektrofotometrisë – jonokëmbyese
që ёshtё përdorur nё kёtё studim paraqitet si më poshtë. Në 100 ml mostër ujore,
shtohet 2.5 ml NH4OH 0.5N, 2 ml pufer fosfat dhe kontrollohet pH që të jetë 7.9±0.1,
më pas shtohet 1 ml 4-AAP, 1 ml K3Fe(CN)6 dhe përzjehet mirë. Pas trajtimit shtohet
0.2 g rrëshirë jonokëmbyese (DOWEX1-X8), përzihet me kujdes për 15 minuta dhe
më pas jonokëmbyesi kalohet në kyvetë me gjerësi l=1 mm për matje.
3.2.3.1 Optimizimi i metodës spektrofotometri – jonokëmbyese
Për vlerësimin e parametrave optimalë të metodës u përdorën kritere të ndryshme si:
 Zgjedhja e jonokëmbyesit të përshtatshëm (lloji, masa).
 Koha e pёrzjerjes
1) Zgjedhja e jonokëmbyesit të përshtatshëm
Për zgjedhjen e adsorbentit (jonokëmbyesit) më të përshtatshëm të kompleksit fenol4-AAP janë kryer prova duke përdorur rrëshirat aninokëmbyse të tipit DOWEX 1-X2
dhe DOWEX 1-X8.
Pas përgatitjes së disa tretësirave standarde me përqendrim 0.2 ppm fenol sipas
procedurës analitike (të përshkruar në temën 3.2.3), janë shtuar 0.2 g rrëshirë
anionokëmbyese DOWEX 1-X2 dhe DOWEX 1-X8. Rezultatet e matjeve janë
paraqitur grafikisht në figurën e mëposhtme.

A500 - A700

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
DOWEX 1-X2

DOWEX 1-X8

Figura III-10. Ndikimi i aninokëmbyesve (DOWEX 1-X2 dhe DOWEX 1-X8) në
vlerën e absorbancës
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Siç vihet re nga paraqitja grafike e të dhënave në figurën III-12, rezultate më të mira
janë arritur kur është përdorur rrëshira DOWEX 1-X8 në sasinë 0.2 g (sasia minimale
e nevojshme pёr mbushjen e kyvetёs 1 mm).
2) Optimizimi i kohës së përzjerjes
Optimizimi i kohës së përzierjes për një kompleksim sasior sa më të plotë të fenoleve,
u krye duke përgatitur disa tretësira të fenolit me përqendrim 0.5 ppm, duke mbajtur
të pandryshuar sasitë e reagentëve por duke ndryshuar vetëm kohën e përzierjes së
tretësirave në hapin e fundit kur shtojmë rrëshirën jonokëmbyese.
Në pasqyrën e mëposhtme jepen vlerat e absorbancave mesatare, shmangies standarde
dhe shmangies standarde relative për matjet e kryera.
Pasqyra III-10: Vlerat e Am, s, Sr për tretësirat standarde të matura në kohë të
ndryshme
Koha (min)
A500 - A700
sr
Srel %
15
0.356
0.008
2.74
30
0.364
0.012
3.5
Nëpërmjet rezultateve të marra mund të shihet qartë se nuk kemi ndonjë ndryshim
shumë të madh të absorbancave kur kemi ndryshuar kohën e përzierjes nga 15 minuta
në 30 minuta. Meqënëse ky ndryshim nuk është i lartë, preferojmë të punojmë në
kohën t = 15 min duke mundësuar në këtë mënyrë një analizë më të shpejtë.
3.2.3.2 Vlerësimi i parametrave të performancës të metodës së përcaktimit të
fenoleve me rrëshirë jonokëmbyese.
a)Vlerësimi i përpikësisë së metodës
Në varësi të kushteve të matjeve përpikëria jepet me dy parametra: përsëritshmëria
dhe riprodhueshëria.
i). Vlerësimi i përsëritshmërisë së metodës
Përpikëria e metodës në kushtet e përsëritshmërisë është njehsuar me shmangiet
standarde të një serie të (4) provave të kryera në një mostër RM të përgatitur në
laborator. Për vlerësimin e përpikërisë së metodës në kushtet e përsëritshmërisë u
përgatitën 6 mostra paralele me përqendrim 0.35 mg/L fenol (duke u nisur nga RM
me përqendrim 1000 mg/L fenol) të cilat u trajtuan me reagentët përkatës sipas
metodikës të përshkruar në pjesën eksperimentale.
Në pasqyrën e mëposhtme jepen vlerat e absorbancave të mostrave të matura në λ =
500 nm dhe në λ = 700 nm dhe Δλ = 2 nm.
Nga llogaritja e vlerës së absorbancës mesatare, shmangies standarde dhe shmangies
standarde relative për gjashtë mostrat e mësipërme të analizuara për përcaktimin e
fenoleve plotësohet pasqyra e mëposhtme:
Pasqyra III-11: Vlerat e Am, Sr, Srel si dhe Cm, Sr, Srel për mostrat e matura në kushtet
e përsëritshmërisë me metodën spektrofotometri – jonokëmbyese
Parametri
Am
Sr
Srel %
RM
0.247
0.009
3,7
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Nga pasqyra e mësipërme vërehet se përpikëria e metodës së përcaktimit të fenoleve
ka rezultuar e mirë. Kjo duket qartë nga vlerat e ulëta të shmangies standarde dhe
shmangies standarde relative.
ii) Vlerësimi i riprodhueshmërisë së metodës
Për njehsimin e riprodhueshmërisë është marrë në konsideratë shmangia standarde e
njehsuar në kushtet e përsëritshmërisë:
SR  2.5* 0.009 = 0.0225 mg/L fenol
iii) Vlerësimi i përpikërisë së metodës duke marrë në konsideratë kontributin e
përsëritshmërisë dhe riprodhueshmërisë së saj.
Përpikëria e metodës ka rezultuar:

0.009 2
= 0.0185mg/L
4
c) Kontrolli i përpikërisë në matjet rutinë
σ=

0.0018 2 

Për kontrollin e përpikërisë në matjet rutinë përdoret njehsimi i kufirit të
përsëritshmërisë r dhe kufirit të riprodhueshmësisë R.
Kufiri i përsëritshmërisë r:
Për këtë metodë rezultoi:
r = 1.96 2 Sr = 2.8*0.009 = 0.0249 mg/L fenol
Kufiri i riprodhueshmërisë R:
R = 1.96 2 SR = 2.8* 0.0185 = 0.051 mg/L fenol
ku SR është shmangia standarde e rezultateve të matjeve të përsëritura në kushtet e
riprodhueshmërisë.
d) Kufijtë e besueshmërisë së metodës
Bazuar në vlerat e përpikërisë së metodës janë njehsuar edhe kufijtë e besueshmërisë
së metodës së përcaktimit të fenoleve, (për probabilitet 95%), vlera e të cilit rezultoi
0.014 mg\L
e) Rekuperimi i metodës së përcaktimit të fenoleve me SF-JK.
U përgatitën seria e mostrave të ujit pa shtesë, me shtesën e parë (  C1= 0,2 mg/L)
dhe me shtesën e dytë (  C2=0.4 mg/L). Në pasqyrën e mëposhtme jepen vlerat e
absorbancave, të përqendrimeve dhe të vlerat e rikuperimeve të fituara nga matjet e
kryera .
Pasqyra III-12: Vlerat e absorbancave, përqendrimeve dhe vlerat e rikuperimeve të
fituara nga matjet e kryera me MSHS në mostrat e ujit me metodën spektrofotometri –
jonokëmbyese
R1 %
R2 %
Parametri
Mostër
Mostër me
Mostër me
pa shtesë shtesën e parë shtesën e dytë
C fenolit (ppm)
0
0.2
0.4
0.086
0.254
0.393
117 %
108 %
A-APB
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Siç shihet qartë në tabelat e mësipërme, vlerat e rikuperimeve janë të larta fakt që flet
pёr praninё e njё bias pozitive (ndoshta ndotje). Në shumë raste të përcaktimeve të
substancave organike në nivelet gjurmë janë të pranueshme edhe vlera të
rekuperimeve nga 50% deri në 150%, pra në këto raste ka rëndësi vlerësimi i nivelit të
substancës ndotëse dhe jo përcaktimi i saktë i përqendrimit të saj.
3.2.3.3 Vlerësimi i parametrave analitik të metodës
1) Ndërtimi i lakores së kalibrimit
Ndërtimi i lakores së kalibrimit u krye duke përgatitur një seri tretësirash standarde të
fenolit, që mbulojnë zonën e përqendrimeve (0.2 ppm–0.8 ppm), duke ndjekur
procedurën analitike të treguar më sipër.
Duke ndërtuar lakoren e kalibrimit për varësinë A=f(C) merret grafiku i mëposhtëm i
paraqitur në figurën III-14.

Figura III- 11: Varësia e absorbancës nga përqendrimi i tretësirave standarde të
fenoleve (mg/L)
 Siç shihet edhe nga figura e mësipërme për varësinë e absorbancës nga
përqendrimi zona e zgjedhur e punës ka rezultuar lineare.
 Zona e punёs: Siç shihet nga figura e mësipërme, zona e punёs sё matjeve
tona varion nga 0.2 mg/L deri nё 0.8 mg/L fenol.
 Lakorja e kalibrimit: Vlerat e koefiçientit tё korelacionit pёr lakoren e
kalibrimit ka rezultuar shumё afёr vlerёs 1, konkretisht 0.9991. Vlera e prerjes
sё lakores nё boshtin e ordinatave janё thuajse zero.
 Ndjeshmëria e metodës jepet zakonisht me pjerrësinë e lakores në zonën
lineare të saj. Vlera e pjerrësisë b jep drejtpërdrejt ndjeshmërinë e metodës,
dhe në rastin tonë ajo ka vlerën 0.712 (mg/L) -1.
2) Përcaktimi i kufirit të diktimit
Për përcaktimin e kufirit të diktimit përgatitëm tetë prova të bardha të pavarura, sipas
kushteve optimale të përcaktuara nga ne gjatë këtij punimi, dhe u njehsua kufiri i
diktimit si më poshtë:
SPB  ks( PB )  a
KD=
=0.2 mg/L
b

93

Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse
nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
KD real = 0.001 mg/L ose 1 ppb
Siç vihet re nga matjet dhe llogaritjet e kryera, kufiri i diktimit i metodës së
përcaktimit të fenoleve ka rezultuar 0.001 mg/L fenol. Kufiri i diktimit i kësaj metode
ka rezultuar i ulët.
3.2.3.4 Konkluzione tё pёrgjithshme pёr metodat e pёrcaktimit tё fenoleve
1. Nё pasqyrёn e mёposhtme janё dhёnё vlerat e disa parametrave tё performancёs sё
tre metodave tё përcaktimit tё fenoleve nё ujёra qё kanё rezultuar nga puna jonё
eksperimentale.
Pasqyra III-13: Rezultatet e njehsimeve të disa parametrave tё performancёs sё tre
metodave tё përcaktimit tё fenoleve nё ujёra
Metoda
Parametri i
Ekstraktim me
Spektrofotometri
performancёs
Direkte (SF)
kloroform + SF
jonokёmbyese
A = 0.142×c ‒
A = 3.7551×c ‒
Lakorja e
A = 0.712×c + 0.0005
0.0004
0.0028
kalibrimit
0.9995
0.9995
0.9991
R2
Zona e matjeve,
0.1 ÷ 0.5
0.04 ÷ 0.10
0.2 ÷ 0.8
mg/L
Pёrsёritshmёria
0.0021 (2.18%)
0.004 (1.02%)
0.009 (3.7%)
(mg/L)
0.005
0.01
0.0225
Riprodhueshmёria
0.005
0.01
0.018
(mg/L)
Pёrpikёria
± 0.0021
± 0.010
± 0.014
Kufijtё e
besueshmёrisё
Kufiri i diktimit,
0.028
0.0006
0.001
mg/L
Rekuperimi, %
98% dhe 102%
93% dhe 96%
108 % dhe 117 %
(MSHS)
Vlerёsimi ndaj
Nuk i plotёson
Thuajse i plotёson
Nuk i plotёson
normave
Siç shihet edhe nga vlerat e gjetura tё parametrave tё performancёs, tё tre metodat
paraqesin karakteristika tё ndryshme dhe mundësi tё përdorimit tё tyre nё fusha tё
ndryshme.
(a) Metoda e spektrofotometrisё direkte ёshtё metodё e thjeshtё dhe e shpejtё; ajo
paraqet pёrpikёri tё mirё dhe mungesё tё bias (rekuperim) shumё tё mirё. Por kjo
metodё paraqet kufij diktimi relativisht tё lartё qё nuk arrin tё plotësojё kёrkesёn e
standardeve pёr ujin e pijshëm; si pasojё, ajo mund tё përdoret vetëm pёr analizat e
shkarkimeve ujore qё pёrmbajnё nivele relativisht tё larta tё fenoleve si dhe tё ujёrave
natyrorё shumё tё ndotur.
(b) Metoda e ekstraktimit me kloroform dhe matje me spektrofotometri paraqet
karakteristika shumё tё mira nё lidhje me ndjeshmёrinё dhe kufirin e diktimit, zonёn
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lineare tё lakores sё kalibrimit dhe pёrpikёrinё shumё tё mirё. Ajo mund tё përdoret
pёr analizat kimike tё ujёrave tё pijshëm dhe kufiri i diktimit i saj mund tё zvogëlohet
edhe mё tej. Tё metat kryesore tё kësaj metode janë procedura e ndërlikuar qё kërkon
kohё dhe pёrvojё si dhe përkujdesjet nё lidhje me përdorimin e kloroformit (qё ёshtё
mjaft i dёmshёm pёr shëndetin).
(c) Metoda me spektrofotometri jonokёmbyese mundëson përcaktimin e niveleve
relativisht tё ulta tё fenolit, por jo nё përputhje me normat e kërkuara. Kufiri i diktimit
tё saj ёshtё rreth 28 herё mё i vogël sesa i metodës direkte, por thuajse 2 herë mё i
lartё sesa i metodës me ekstraktim. Pёrpikёria e metodës dhe lakorja e kalibrimit
paraqesin vlera tё mira. Rekuperimi i lartё (rreth 117 %) flet pёr praninё e njё bias
pozitive (ndoshta ndotje). Metoda ёshtё relativisht e thjeshtё dhe e shpejtё por ajo ka
nevojё pёr njё optimizim tё mёtejshёm (nё veçanti tё përdorimit tё njё kyvete tё
përshtatshme pёr tё).
2. Nё tё gjithё mostrat e ujёrave tё puseve nё tё dy zonat e studiuara pёrmbajtjet e
fenoleve janë disa herё mё tё larta sesa niveli i normës pёr ujin e pijshëm. Kjo
shpjegohet me faktin se këto ujёra janë nga puse nёntokёsorё nё kontakt me shtresat
hidrokarbure. Duhet theksuar se ujёrat e studiuara nuk janë tё rrjeteve tё furnizimit me
ujё tё popullsisё, por nё disa raste ujёrat e këtyre puseve përdoren nё mёnyrё tё
pakontrolluar nga banorёt.
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KAPITULLI IV
IDENTIFIKIMI I KOMPONIMEVE ORGANIKE QЁ SHKAKTOJNË SHIJE
DHE ERЁ TЁ PAPЁLQYESHME NЁ UJIN
E LIQENIT TЁ BOVILLЁS
4.1 Konsiderata të përgjithëshme për liqenin e Bovillës
4.1.1 Liqeni i Bovillës, krijimi dhe rëndësia e tij për furnizimin me ujë të pijshëm
pёr qytetin e Tiranёs
Liqeni i Bovillës e ka fillesën e tij në vitin 1992. I pozicionuar në kufijtë
administrativë midis dy rretheve Tiranë dhe Krujë në kordinatat gjeografike: Gjatësi,
N 410 26‘ 44‘‘, Gjerësi EO 190 52‘ 9.4‘‘dhe me një kuotë maksimale 320 m (kuota në
digë) mbi nivelin e detit, ky liqen ka një rëndësi të madhe për qytetin e Tiranës sepse
ёshtё burimi kryesor i furnizimit tё qytetit me ujё tё pijshёm.

Figura IV-1. Pozicioni gjeografik i liqenit të Bovillës
Fillimisht u mendua që tё shërbente për qëllime bujqësore, për vaditjen e fushave në
pjesën e Ultësirës Perëndimore (përreth rretheve Tiranë dhe Krujë). Më pas me rritjen
e numrit të popullsisë së kryeqytetit dhe shtimit të kërkesës për ujë të pijshëm u bë
gjithmonë e më i nevojshëm ndërrimi i statusit të këtij liqeni: nga funksioni i tijpërdorim për vaditje, në funksionin-përdorim për ujë të pijshëm.
Për këtë ndryshim do të ishte i domosdoshëm ngritja e një impianti të trajtimit të ujit,
në varësi direkte të gjendjes fiziko-kimike reale të këtij objekti ujor dhe të vlerësimit
të impakteve mjedisore e të ecurisë në kohë të indikatorëve që do të përdoreshin për
vlerësimin e kësaj ecurie. Impianti i trajtimit tё ujit nё Babrru filloi nga puna nё vitin
1994.
Në impiantin e pastrimit të ujit në Bovillë kryhen këto proçese trajtimi:
 Proçesi i oksidimit, ku si agjentё oksidues pёrdoren NaOCl + HCl, pёr oksidimin
e N-NH4+, Fe2+, Mn2+, lёndёt organike, S2-.
 Proçesi i koagulimit, ku si agjent koagulues, përdoret polikloruri i aluminit, për
koagulimin e lëndëve organike.
 Proçesi i flokulimit.
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 Proçesi i dekantimit, i cili zhvilohet nëpër shtresa zhavorrishtesh, për të mёnjanuar
lëndët e ndryshme suspension.
 Proçesi i filtrimit, me filtёr shtresё rёre.
 Proçesi i dizinfektimit, me agjent dizinfektues si hipoklorit natriumi, për të
mënjanuar ngarkesën mikrobiale.
Tashmë uji që merret për shfrytëzim nga liqeni i Bovillës plotëson rreth 60-70% të
nevojave tё popullsisë së kryeqytetit dhe pjesa tjetër plotësohet nga puset arteziane në
zonën e Ultёsirës Perëndimore-fusha e Tiranës.
Pёr mbajtjen nёn kontroll tё cilёsisё sё ujit duhet tё monitorohet liqeni nga i cili
merret uji pёr furnizimin e impiantit. Çdo ndryshim qё ndodh nё regjimin hidrologjik,
fiziko-kimik dhe mikorbiologjik tё liqenit do tё reflektohet edhe nё punёn e hallkave
tё ndryshme tё impiantit. Po ashtu, shtimi ose eleminimi i kёtyre hallkave do tё bёhet
duke mbajtur nё mbikqyrje tё rreptё parametrat hidrologjik, kimik dhe biologjik
liqenit. Konkretisht njё hap i tillё ёshtё marrё para disa vitesh nё impiantin e pastrimit
tё ujit, duke i shtuar nё proçesin e pastrimit kollonat e pastrimit me qymyr aktiv, pёr
shkak tё erёs qё u shfaq nё ujin e pijshёm.
4.1.2. Vёshtrime gjeografike mbi territorin e Bovillёs
Zona në të cilën shtrihet pellgu ujëmbledhës i liqenit të Bovillës është e vendosur në
pjesёn veri-verilindore të qytetit të Tiranës në kordinatat gjeografike N 410 26‘ 44‘‘,
EO 190 52‘ 9.4‘‘. Lidhur me administrimin lokal, ky territor menaxhohet nga dy
komuna, Zall-Herr dhe Zall-Bastar.
Zona klimaterike: Si zonë klimaterike, territori i Bovillës futet në zonën mesdhetare
subkodrinore, me rreshje të bollshme kryesisht gjatë fundit të dimrit dhe gjatë fundit
të vjeshtës. Sasia mesatare vjetore e reshjeve është 1200-1300 mm/vit (1 mm rreshje
në pluviometër, si njësi matëse është e barabartë me një litrër ujë për çdo m 2).
Temperatura minimale mesatare është 7-8 ºC. Ndryshimi vjetor i temperaturës ndikon
drejtpёrdrejtё në shtresëzimin dhe nё periudhën e overturn-it tё liqenit.
Përshkrime të shkurtra gjeologjike: Formacionet gjeologjike të kësaj zone janë
kryesisht flishe (argjila, ranorë), të cilët errodohen lehtë. Në strukturat anësore të
kësaj zone janë të vendosur formacionet e gëlqerorëve të cilët përbëjnë vargmalin
Krujë-Dajt dhe që janë shumë rezistent ndaj errozionit. Këto formacione gëlqerore
janë pjesë përbërëse e relieveve të larta, ndërsa formacionet e flisheve janë pjesë
përbërëse e relieveve kryesisht kodrinorë (Kabo, 1990;1991).
Relievi i kësaj zone është kryesisht kodrinor-malor. Formacionet malore shtrihen
kryesisht në periferi të këtij territori, me një ngritje të fortë të relievit. Prerja e pyjeve,
errozioni i formacioneve, zhveshja e shpateve nga vegjetacioni dhe reshjet intensive
kanë favorizuar dhe kanë rritur errozionin e formacioneve argjilore, numrin e pikave
të errozionit, errozionin e shpateve dhe rrëshqitjet e tokës, që përfundojnë në liqenin e
Bovillës dhe e mbushin vazhdimisht atë. Fenomenet e rrëshqitjes vihen re gjithandej,
por më të dukshme ato janë në zonën jugore dhe juglindore të fshatit Mner.
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Figura IV-2. Pamje nga aktiviteti i errozionit nё pellgun ujёmbledhёs tё Bovillёs
Vegjetacioni i zonës së Bovillës: Vegjetacioni i kësaj zone hyn në brezin e shkurreve
dhe ahut. Bimët e ahut kanë degraduar kryesisht nga prerja e tyre për dru zjarri dhe
për materiale ndërtimi, veçanërisht në zonën pranë qendrave të banuara. Prej vitit
1960, janë ndërtuar disa dampa kundёr errozionit dhe janë ndërmarrë disa fushata
pyllëzimi (Kabo, 1990;1991).

Figura IV-3. Pamje nga bimësia e shkurreve në pellgun ujëmbledhës tё Bovillёs
Veprimtaria ekonomike: Aktiviteti ekonomik i kësaj zone është i bazuar kryesisht në
rritjen e blegtorisë (dele, dhi dhe gjedhë), në agrikulturë (drithëra) dhe në disa
aktivitete të tregëtisë, transportit, shërbimeve dhe pak biznese prodhuese.

Figura IV-4. Bimësia nga fshatrat në afërsi tё liqenit të Bovillёs
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4.1.3. Vlerësime Limnologjike të Liqenit të Bovillës
Duke u bazuar në të dhënat hidrologjike dhe gjeomorfologjike, ujёmbledhёsi i
Bovillës është një liqen i ri i krijuar në mënyrë artificiale. Në rrjetin hidrologjik të
Republikës së Shqipërisë stacioni hidrologjik më i afërt me digën e këtij rezervuari
është stacioni i quajtur lumi i Tiranes-Zall Herr. Ky stacion ndodhet në pjesën fundore
të pellgut ujëmbledhës dhe kështu që ka dhënë një tablo reale lidhur me prurjet ujore
të tre degëve te këtij lumi: Përroi i Tërkuzës (si degë kryesore), Zall Mneri dhe Lumi i
Xenit, mbi bazën e të cilëve bëhet dhe transporti i pjesës më të madhe të rezervave
ujore të basenit për në liqen.
Parametri kryesorë hidrologjik mbi bazën e të cilit përllogariten një sёrё koeficientёsh
inxhinierik, si p.sh: lartёsia e digës dhe konstrukti i saj, koefiçienti i shfrytëzimit,
volumi i liqenit, kuota maksimale etj, është prurja (Shehu & Karanxha 1998).
Duke u nisur nga pikёpamja hidrologjike, viti ka dy ndarje kryesore:
 Periudha e niveleve të larta tё prurjeve ose faza e plotave: (periudha NëntorMaj) Me fazë të plotave do të kuptohet rritja e nivelit të ujit, të shkaktuar nga
shirat e rrëmbyeshëm ose shkrirja intensive e dëborës. Për vendin tonë kohëzgjatja
e rritjes së niveleve është e ndryshme (2....4....10 ditë) në varësi të sasisë dhe të
kohëzgjatjes së shiut dhe sipërfaqes që ai zë.
 Periudha e niveleve të ulëta ose faza ujëpakët (e të paktave): (periudha KorrikShtator) Në këtë gjëndje lumi ushqehet kryesisht nga ujërat nëntokësorë. Kjo vjen
pas fazës me nivele të larta dhe përsëritet periodikisht pothuajse në të njëjtën stinë
të vitit. Në këtë fazë mund të ketë dhe rritje të niveleve të ujit, por kjo gjë është e
rrallë dhe e vogël si rritje dhe nuk zgjat shumë.
Karakteristikat e pellgut ujёmbledhёs tё kёtij liqeni favorizojnё prurje tё mёdha tё
lёndёve tё ngurta nё suspension. Formacionet e buta gjeologjike (kryesisht, flishe,
gёlqerorё dhe argjila), pjerrёsia relativisht e lartё e shpateve, si dhe veçoritё
meteorologjike tё zonёs nё studim bёjnё qё sasia e lёndёve tё ngurta nё suspension qё
futet nё liqen tё jetё tepёr e madhe.
Njё ndikim tepёr tё madh nё zbutjen e kёtij problemi ka padyshim veprimtaria
njerёzore. Prerja e pyjeve në zonën përreth ka pёrshpejtuar mjaft ritmet e errozionit
(figura 10). Kjo gjendja tepёr e rёndё mund tё përmirësohet duke punuar nё disa
drejtime si: nё sensibilizimin e popullatёs pёr pasojat e pritshme nga kjo veprimtari,
rritjen e nivelit tё jetesёs nё kёto zona, kontrolli mё i rreptё i shtetit, ndёrshkimi i
kundravajtёsve si dhe gjetja e burimeve tё tjera alternative ekonomike (pjesa mё e
madhe e kёsaj lёnde drusore shitet nё zonёn e Ultёsirёs Perёndimore-zona e Tiranёs).

Figura IV-5.Pamje nga pellgu ujёmbledhёs tё Bovillёs - prerja e pyjeve nё rrethin e Krujёs
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4.2 Dukuria e shijes dhe e erës në ujin e Bovillës, shkaqet dhe pasojat
Problemet e shijes dhe erës janë ndër problemet kryesore me të cilin përballen shumë
impiante të trajtimit të ujit të pijshëm, pasi konsumatorët bazohen tek shija dhe era si
treguesit parësor të sigurisë së ujit të pijshëm (Khiari, 2004). Edhe pse parametrat
organoleptikë të tillë si ngjyra, shija dhe era janë zakonisht jo-problematike në lidhje
me aspektet shëndetësore krahasuar me cilësinë mikrobiologjike si edhe praninë e
metaleve të rënda, konsumatorët reagojnë mjaft ndjeshëm ndaj ndryshimeve në
cilësitë organoleptike të ujit të pijshëm. Arsyeja për këtë është se aspektet estetike
mund të vlerësohen drejtpërdrejt me shqisat e njeriut, ndryshe nga cilësitë
mikrobiologjike dhe kimike të ujit.
Megjithëse komponimet që shkaktojnë shije dhe erë të papëlqyeshme nuk përbëjnë
rrezik për shëndetin, shumë konsumatorë janë të frikësuar se prania e tyre në ujin e
pijshëm mund të çojë në një keqësim të cilësisë mikrobiologjike dhe se për këtë arsye,
uji nuk është i sigurt për konsumim (McGuire, 1995; Jardine et al., 1999). Disa prej
komponimeve me shije dhe erë të papëqyeshme prodhohen prej cianobakterieve,
prandaj prania e tyre mund të zbuloj praninë e cianotoksinave në ujë (Watson, 2004).
Në shumicën e rasteve ky shqetësim i përgjithshëm nuk është i justifikuar përderisa
asnjë nga parametrat e tjerë të cilësisë së ujit nuk është prekur nga shija dhe era e
papëlqyeshme.
Megjithatë, ankthi i konsumatorëve dhe mungesa e vazhdueshme e besimit, mund të
shkaktojnë ndikime negative të konsiderueshme publike si reduktimi i financimit për
mirëmbajtjen e infrastrukturës (kryesisht të sistemit të shpërndarjes). Rrjedhimisht,
impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm janë të shqetësuar për të shmangur ose zbutur
shpejt dhe me efikasitet problemet e shijes dhe erës së papëlqyeshme. Një identifikim
i shpejtë dhe i besueshëm i komponimeve shkaktarë të shijes dhe erës së
papëlqyeshme dhe origjinës së tyre, është i nevojshëm për të përmbushur këtë detyrë.
Gjatë viteve 2001-2009 në periudhën vjeshtë deri në pranverë në ujin e pijshëm të
Bovillës ka pasur shqetësime në lidhje me erën dhe shijen e papëlqyeshme, në disa
raste mjaft të theksuar. Për të mënjanuar këtë dukuri, impianti i trajtimit të ujit, Kodra
e Kuqe, Tiranë, është detyruar të përdorë trajtimin e ujit me qymyr aktiv, në këtë
mënyrë, duke rritur mjaft koston e prodhimit.
Shkaqet e ketij problemi janë objekt i një debati mjaft të gjerë në literaturën
shkencore. Sot pranohet se shkaqet kryesore mund të jenë produktet e dekompozimit
të bimësisë në liqen dhe në pellgun ujëmbledhës si dhe disa metabolitë të llojeve të
veçanta të fitoplanktonit ose aktinobakereve aerobe fijezor
(Streptomycetet)
(Tomboulian et al., 2004). Organizmat që kanë lidhje me këto lëndë janë zakonisht
disa baktere të tokës, micetet (aktinomicetet dhe streptomicetet) dhe disa lloje të
algave blu të gjelbra, cianobakteret (Lanciotti et al., 2003; Skjevrak et al., 2004;
Rosenfeldt et al., 2004).
Nga një studim limniologjik i liqenit të Bovillës (Miho et al., 2009) të kryer në
kuadrin e projektit të përbashkët kërkimor SCOPES 2005-2008, përveç të tjerash, u
arrit në përfundimin se dukuria e erës dhe e shijes ndodh në periudhën e prishjes së
shtresëzimit të liqenit. Gjithashtu u gjetën lidhje të rëndësishme ndërmjet zhvillimit të
kësaj dukurie dhe ndryshimeve të disa parametrave kimik si: turbullisë së ujit, sasisë
së rreshjeve, pH-it, përmbajtjes së fosfateve dhe përqëndrimit të Fe. Kështu janë
vërejtur vlera maksimale të turbullirës si pasojë ndoshta edhe e rreshjeve të dendura
dhe erozionit gjatë kësaj periudhe, të fosfateve të Fe dhe një rritje graduale e pH-it. Po
sipas këtij studimi, shfaqja e erës dhe e shijes në periudhën e temperaturave relativisht
të ulëta e me rreshje të shumta si dhe përmbajtja shumë e ulët e biomasës së
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fitoplanktonit gjatë kësaj periudhe tregojnë se ka shumë mundësi që burim i lëndëve
organike flurore (VOC) të jenë kryesisht bakteret e tokës, aktinomicetet.
4.2.1 Shkaku i prodhimit te komponimeve me shije dhe erë në ujin e pijshëm.
Të dhënat e studimeve të ndryshme tregojnë se ka dy burime parësore mikrobiale që
shihen si të shkaktarë të dhënies së erës dhe shijes së papëlqyeshme në ujin e pijshëm.
Ato janë:
 Cianobakteret (algat blu të gjelbra) (Slater et al., 1983; Naes et al., 1988;
Hayes et al., 1989; van Breemen et al., 1992; Persson, 1996; Izaguirre et al.,
1999) (Persson, 1978; Lovell, 1983; van der Ploeg et al., 1992; Schrader et al.,
2003; Zimba et al., 2003).
 Aktinomicetet (Romano et al., 1963; Persson, 1980; Lovell, 1983;
Wnorowski, 1992; Zaitlin et al., 2006).
Cianobakteret.
Njihen gjithashtu si alga blu të gjelbra ose cianofita. Por në fakt, për biologët, ato nuk
janë teknikisht alga por baktere. Megjithatë kjo nuk dihej derisa u shpik nje
mikroskop tepër i fuqishëm. Cianobakteret janë baktere fotosintetike.

Figura IV-6. Pamje cianobakteret
Për herë të parë cianobakteret u njohën nga botanisti Linne (WHO,1999).
Cianobakteret përfaqësojnë një nga grupet më të mëdha brenda familjes së baktereve
dhe fosilet e tyre janë gjetur brenda gurëve Arcean në Australinë Perëndimore rreth
3.5 bilion vjet më pare (Madigan et al., 2003). Evolucioni i fotosintezës tek
cianobakteret mendohet se ka kontribuar në shndërrimin e atmosferës primitive të
tokës, duke rritur përqëndrimin e oksigjenit të lirë nga 1% në 21% (Svrcek et al.,
2004). Gjithashtu mendohet se simbioza ndërmjet cianobaktereve të hershme dhe
mikrobeve te tjera çuan në zhvillimin e organeleve fotosintetike tek lulet, të quajtura
kloroplaste (organele qelizore tek qelizat bimore që kapin rrezet e diellit dhe
zhvillojnë procesin e fotosintezës për prodhimin e oksigjenit). Cianobakteret kanë
vetëm një formë të klorofilës, klorofilën a (Madigan et al., 2003). Të gjitha
cianobakteret kanë gjithashtu pigmentet karakteristike biliproteine dhe phycobilins te
cilët funksionojnë si pigmente ndihmëse gjatë fotosintezës. Një klasë e phycobilins,
phycocyhanins, janë blu dhe së bashku me ngjyrën jeshile të klorofilës a janë
përgjegjëse për ngjyrën blu të gjelbërt të bakterit. Kjo shpjegon përdorimin e shpeshtë
të emrit alga blu të gjelberta për të përshkruar cianobakteret. Megjithatë disa prej tyre
prodhojnë një phycobilin të kuqe, phycoerythrin, duke rezultuar në një ngjyrë të kuqe
ose kafe. Algat janë fotosintetike dhe mund të kenë morfologji të njëjta me
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cianobakteriet, por kto të fundit nuk kanë bërthamë qelizore dhe qelizat e murit
qelizor janë të përbëra prej shtresash lipopolisakaridesh dhe peptidogikanidesh
(WHO, 1999). Cianobakteret janë prezente kudo, duke filluar nga ujërat e Antarktikut
e deri te vullkanet. Ato gjenden gjithashtu në ujërat me kripshmëri dhe temperaturë të
lartë ndërsa me tepricë ato gjënden në ujërat me pH neutral ose lehtësisht alkalin
(Svrcek et al., 2004). Ato janë të pranishme në një numër të limituar në ujërat
sipërfaqësore gjatë gjithë kohës, por prezenca e tyre mund të shkaktojë problem
serioze kur ato formojnë një si shtresë jeshile mbi sipërfaqen e ujit, fenomen ky i
njohur si lulëzim i algave. Kjo vjen si rezultat i kombinimit të një sërë faktorësh si:
temperaturë e lartë e ujërave, 15-30; pH neutral ose lehtësisht alkalin; gjendja
eutrofike e rënduar e mjedisit ujor; rritja e përqëndrimit të nutrienteve si azoti dhe
fosfori etj, (Carmichael, 1994). Një sërë speciesh të cianobakterieve njihen se
prodhojnë komponime me erë, dy më kryesoret ndër të cilët janë geosmina dhe 2metilizoborneoli. Në vitin 1960 dhe 1970 u gjet se cianobakteriet i prodhonin këto dy
komponime si nënprodukte qelizore. Sot është provuar se cianobakteret i lëshojnë
këto dy komponime në ujë, në dy mënyra: së pari mikroorganizmat thjesht i
ekskretojnë këto komponime pas një përiudhe të caktuar; së dyti, kur biomasa
kalbëzohet, çlirohet mjaftueshëm azot i cili siguron rritjen e mëtejshme të këtyre
baktereve (Chorus, 1992; Oskam et al., 1996; Weyhenmeyer, 2001).
Aktinomicetet
Në mjediset natyrore aktinomicetet zakonisht gjenden si baktere toke ose si baktere
patogjenike te lulet. Por studimet e fundit tregojnë se aktinomicetet mund të jenë
mikroorganizma që ndodhen me tepricë në ujin e pijshëm, duke përbërë në disa raste
më shumë se 60% të komunitetit të baktereve (Glöckner et al., 2000). Ato përbëjnë
një grup të madh bakterial në formë shufre dhe në trajtë fijëzore që përfshine dy nën
klasat: Streptomyces dhe Actinomyces.

Figura IV-7. Pamja aktinomicetet
Pavarësisht se këto baktere njihen gjerësisht që prodhojnë antibiotikë dhe substanca
citotoksite, ato gjithashtu prodhojnë komponimet me erë, GSM dhe MIB (Wood et
al., 1985; 2001). Studimi i pranisë së aktinomiceteve brenda sistemeve ujore është me
interes të veçantë sepse ato kanë aftësi që të kolonizojnë zona të tëra (Zaitlin et al.,
2006). Aktinomicetet rriten në baltë në një bimësi të kalbur si edhe në jashtëqitjen e
zebrës. Bakteri ndihmon në degradimin e celulozes dhe pjesëve të tjera të lules.
4.2.2 Komponimet kryesore të njohur si përgjegjese për shijen dhe erën e ujit të
pijshëm
Cianobakteret dhe aktinomicetet, që të dyja mikroorganizma prokariote, mendohet se
i prodhojnë komponimet me erë si nënprodukte të metabolizmit të tyre. Dy
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komponimet më të rëndësishme që prodhojnë këto dy baktere, janë geosmina dhe
metilisoborneoli, të cilët prodhohen në mënyrë natyrore në shumë ambjente (Suffet et
al., 1999). Dallohen tre rrugë (burime) nga të cilat mund ta kenë prejardhjen
komponimet që shkaktojnë shije dhe erë në ujin e pijshëm.
Së pari një numër shumë i madh i tyre që përshkruhen më së shumti nga literatura,
formohen në sipërfaqet e ujërave, përveçse nga bakteret, edhe nga fitoplanktoni.
Zakonisht përqendrimi më i lartë i këtyre komponimeve është gjetur në epilimnion në
ujin e eutrofikuar, gjatë stinës së verës. Janë identifikuar afërsisht 200 komponime të
tilla me origjinë nga algat dhe bakteret (Watson, S.B, 2003). Një tabelë përmbledhëse
e komponimeve më kryesore janë:
Pasqyra IV-1. Komponimet kryesore T&O në ujin e pijshëm

Komponimi

Struktura

Era

Geosmina

Kufiri më i
ulët i
diktueshëm
nga njerëzit
(ng/L)

dheu

4

Cis -3heksen-1-ol

Bari

70000

Β-jonon

Lule
manushaqe

7

2-isopropil-3metoksipirazi
ne

Bimësi e
kalbur

0.2

2- MIB

Myku

15

Burimi

Cianobakt
eret dhe
aktinomice
tet
Algat
jeshile
Algat
jeshile,
cianobakte
ret
Aktinomice
tet
Cianobakt
eret dhe
aktinomice
tet

Disa prej tyre janë biologjikisht aktive, ndërsa disa të tjera formohen si nënprodukte të
metabolizmit dhe lëshohen në ujë vetëm kur membrana qelizore e algave ose
baktereve dëmtohet. Një gjë e tillë mund të ndodh edhe gjatë trajtimit të ujit të
pijshëm psh. gjatë oksidimit dhe dezinfektimit. Më poshtë është jepet një tabelë
përmbledhëse për komponimet kryesore që prodhohen gjatë trajtimit të ujit (Anselme
et al., 1985; Gerber et al., 1965; Bruchet, 1999).
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Pasqyra IV-2. Tabelë përmbledhëse për komponimet kryesore që prodhohen gjatë
trajtimit të ujit:
Komponimi

Era

Kufiri më i ulët i
detektueshëm
nga njerëzit
(ng/L)

Burimi

Frutash

>30
(undekanali)

Proçesi i trajtimit me
ozon

2-klorfenolet

Sipas individit,
nuk jepet nje
percaktim i
saktë.
Medikamenti

200 per
heptanalin
12000 per
propanalin
360

2,6-dibromfenolet
Klori i lirë

Medikamenti
Klori

0.5
25000

Jodoformi

Medikamenti

30

Monokloramina

Klori

280000

Aldehidet me mase
molekulare te vogel
(>5 atome C,
heptanali)
Aldehide me masë
molekulare të vogël
(<heptanali)

Proçesi i trajtimit me
ozon
Klorinimi i fenoleve
Klorinimi i fenoleve në
prani të bromureve
Dezinfektimi me klor
Klorinimi i ujit ne prani te
jodit
Dezinfektimi me
kloraminë

Një rrugë e tretë nga e cila mund të prodhohen komponime me erë dhe shije është
edhe sistemi i shpërndarjes së ujit të pijshëm (Khiari et al., 2002). Me rëndësi janë
komponimet të cilat kanë prejardhje nga tubacionet prej polietileni (Anselmenet et al.,
1985) dhe nga komponentë të tjerë të sistemit të shpërndarjes (Tomboulian et al.,
2004). Komponimi më i rrezikshëm në këto raste është 2, 4, 6-trikloranisoli i
diktueshëm nga njeriu në nivelet 30 pg/L (Malleret et al.,2001). Prodhimi i këtyre
komponimeve nëpërmjet kësaj rruge përbën një problem shumë serioz sepse deri më
tani nuk është zbuluar asnjë mënyre që të evitojë dërgimin e këtij uji në çezmat e
banorëve. Prandaj një rëndësi e veçantë duhet ti kushtohet materialeve të ndërtimit të
sistemit të shpërndarjes së ujit të pijshëm. Megjithatë vlen të theksohet se disa prej
këtyre komponimeve me erë dhe shije mund të maskohen deri në një fare mase
nëpërmjet dezinfektimit me klor mënyrë kjo e cila ka edhe anët e veta negative (Suffet
et al., 1999; Watson, 2003; Whitfield, 1988).
Pasqyra IV-3. Tabelë përmbledhëse për komponimet kryesore që prodhohen në
sistemin e shpërndarjes së ujit
Komponimi

Era

2,6-di-tert-butil-4metilfenol (BHT)
2,4,6-trikloranisoli
(TCA)

Plastike

Limiti më i ulët i
detektueshëm nga
njerëzit (ng/L)
Nuk ka informacion

Myku

0.03
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Burimi

Lëshohet nga tubat
prej polietileni
Nga metilimi I 2,4,6triklorfenoleve nga
biofilmet
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2-Metilisoborneoli
2-Metilisoborneoli është një prej komponimeve më të përshkruara në literaturë
shkencore si shkaktar i erës dhe e shijes së keqe në ujin e pijshëm dhe jo vetëm. 2MIB
është një terpen (alkol terciar) semi-volatil me peshë molekulare 168 g/mol dhe është
derivat i metiluar i borneolit (Pirbazari et al., 1992). Sipas IUPAC ai emërtohet si
1,6,7,7-tetrametil biciklo [2.2.1] heptan-6-ol ndërsa me emra të tjerë ai njihet edhe si
2-metil-2-bornanol.
Ai ndodhet në gjendje kristalore në temperaturën e dhomës dhe është gjithashtu
hidrofobik (tretet në ujë në masën 194.5 mg/l). Ekziston në trajtën e dy
enantiomerëve: (+) dhe (-). Enantiomeri (-) është ai që gjendet natyralisht në ujëra dhe
ka një erë 10 herë më të i fuqishme përsa i takon erës, njësoj si geosmina.
Mikroorganizmat janë një burim i rëndësishëm i metabolitëve të terpenoideve duke
përfshirë monoterpenet, seskuiterpenet dhe diterpenet në mjediset natyrore (Gohlke et
al., 1993). MIB u izolua për herë të parë tek aktinomicetet si monoterpen i metiluar.
Sot është konfirmuar se ajo prodhohet nga cianobakteret, që i takojnë species
Oscallatoriai dhe Aktinomicetet (Persson, 1982; Matsumoto et al., 1988).
Geosmina
Geosmina bën pjesë në familjen e madhe të alkoleve aliciklik. Ajo është një alkol që
ekziston në trajtën e dy enantiomerëve, (+) dhe (-) ku më kryesori në kontributin që
jep në shijen dhe erën e ujërave, është enantiomeri (-). Është një komponim semivolatil me masë molekulare 182 g/mol dhe me temperaturë vlimi 2700C (Budavari,
2001). Në temperaturën e dhomës është një lëng vajor me ngjyrë dhe është hidrofob
(tretshmëria në ujë është 150.2 mg/l (Pirbazari et al., 1992).
GSM është përshkruar se ka një erë toke, dheu deri dhe myku dhe prodhohet prej një
sërë cianobaktersh dhe aktinomicetesh (Suffet et al., 1999). Ajo prodhohet nga specie
të caktuara të Oscillatoriai (Persson, 1982; Matsumoto et al.,1988), Anabaena (Yagi
et al., 1983) dhe aktinomicetet (Klausen et al., 2005).
Geosmina është konsideruar si era e fshatit. Këtë emër në fakt e ka marë nga grekët
sepse molekula e saj lirohej nga toka e lagësht ose nga toka e sapo punuar.
4.3 Metodikat e përcaktimit të komponimeve organike volatile në ujin e pijshëm
Ekstraktimi në fazë të ngurtë (SPE)
Ekstraktimi me fazë të ngurtë është zbuluar në mesin e viteve 1970 si një alternativë e
ekstraktimit lëng-lëng. SPE është një teknikë e përgatitjes së mostrës e cila i
përqendron analitët e mostrës nëpërmjet adsorbimit në brendësi të poreve të një faze
të ngurtë të përshtatshme në një kolonë (cartridge), e ndjekur nga eluimi i analitit me
një solvent të përshtatshëm për analizën instrumentale. Më pas bëhet analiza me
GC/MS.
Mikroekstraktimi në fazë të ngurtë (SPME)
SPME është zhvilluar për t‘ju pёrgjigjur nevojës për një metodë të shpejtë, pa tretës e
të përshtatshme për pёrgatitjen e mostrës. Ajo gjen sot aplikim në një shkallë të gjerë
duke përfshirë mjedisin, higjienën industriale, proçeset monitoruese në fushën
mjekësore, në industrinë ushqimore si dhe në analizat e barnave të ndryshme. Edhe
pse teknikat e kombinuara të tilla si GC/MS, kanë përmirësuar mjaft ndarjen dhe
pёrcaktimin sasior tё analitёve, hapi i pёrgatitjes së mostrës është akoma i tillë që
merr shumë kohë dhe shpesh përdoren sasi të mëdha tretёsish organikë. Duke qënë
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një teknikë mikroekstraktimi, ku sasia e analitit të ekstraktuar është shumë e vogël në
krahasim me vëllimin total të mostrës, SPME konsiderohet si një mikrometodë. Ajo
realizohet nëpërmjet një mikroshiringe të përbërë nga një piston, faza ekstraktuese
dhe një mbulesë që e mbron fibrën nga dëmtimet. Në më të shumtën e rasteve, faza
ekstraktuese është një polimer organik. Kur fibra e veshur vendoset brenda një
tretёsire ujore (ose mbi të), analiti transferohet nga mostra tek veshja e fibrës, pra
mund tё thuhet se analiti adsorbohet te faza ekstraktuese. Përpara dhe gjatë
ekstraktimit, mostra është mirë të përzihet ose /edhe të ngrohet, gjë e cila e shkurton
kohën e ekstraktimit dhe tё analizës për komponentёt gjysmëvolatilё.
Ekstraktimi lëng-lëng.
Është ndoshta një nga metodat më pak të këshilluara për përdorim në rastin e
përcaktimit të komponimeve që ndodhen në nivele gjurmë në ujëra për 3 arsye:
 Kërkon përdorimin e vëllimeve të mëdha të mostrave.
 Shpesh përbën problem gjetja e tretësit të duhur.
 Ekstraktimi i analitëve jo gjithmonë është 100 %, madje shpeshherë është
shumë më pak se kaq.
Parimi i punës konsiston në shtimin në mostrën e ujit të një tretësi i cili ka veti të
ekstraktojë analitёt nga uji dhe ti mbajë ato duke formuar dukshëm dy faza qartësisht
të ndara nga njëra–tjetra. Ato ndahen më tej nëpërmjet një hinke ndarëse dhe mё pas
analizohet faza që paraqet interes për analistin, në rastin konkret ajo organike. Tretësit
që përdoren gjërësisht si agjentë ekstraktues janë: hekzani, dietilester dhe
diklormetani. Hekzani është një tretës jopolar, pa ngjyrë, me masë molare 86.18 g/mol
dhe me temperaturë vlimi 69oC.
Diklormetani me formulë CH2Cl2, është një lëng pa ngjyrë, i patretshëm në ujë por
tepër i tretshëm në tretës të tjerë organikë dhë gjërësisht i përdorur si tretës. Ka një
polaritet të ndërmjetëm, që do të thotë se nuk është as plotësisht polar as plotësisht
jopolar.
4.4 Qëllimi dhe metodika e punës
Qëllimi i këtij studimi ka qënë identifikimi i komponimeve organike flurore që
shkaktojnë dukurinë e erës dhe shijes jo të pëlqyeshme në ujin e liqenit tё Bovillёs si
një tregues i rëndësishëm i cilësisë së ujit, në pёrgjigje tё kёrkesave tё qytetit tё
Tiranёs pёr ujё tё pijshёm me cilësi të mirë.
Për realizimin e këtij qëllimi u ndoq kjo metodikë pune:
 Vlerësimi i parametrave të performancës analitike të aparatit Varian 450
GC/MS për përcaktimin e 2-metil isoborneolit (2-MIB) dhe Geosminës
(GSM) (si substancat që shkaktojnë më shpesh erë dhe shije në ujin e
pijshëm).
 Marrja, konservimi dhe ekstraktimi i mostrave të ujërave natyrorë.
 Vlerësimi i parametrave analitikë të përcaktimit të 2-MIB dhe Geosminës në
ujëra me metodën GC/MS pas ekstraktimit në tretësa organikë.
 Identifikimi i substancave organike volatile (VOC) në ujërat natyrore.
4.4.1 Vlerësimi i parametrave të performancës analitike të aparatit GC-MS
Optimizimi në metodat kromatografike synon në zgjedhjen e parametrave të tillë të
punës që realizojnë ndarjen më të mirë ndërmjet përbërësve të mostrës brenda një
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
kohe sa më të shkurtër. Prandaj nëpërmjet tretësirave standarde ndërtohen programet
të cilët më vonë përdoren të gatshëm për mostrat që do të analizohen, duke shmangur
kështu nevojën e optimizimeve të herë pas hershme.
4.4.1.1 Kontrolli i lagështisë dhe oksigjenit, provat për hermeticitetin e sistemit
Për të pasur kushtet optimale për kryerjen e matjeve, rëndësi ka kontrolli i
hermeticitetit të sistemit GC-MS. Kjo realizohet nëpërmjet monitorimit të dy
parametrave: (1) Matja e gjerësisë së pikut të masës 28 në 1/10 e lartësisë së tij, e cila
tregon nëse kemi prani të ajrit në analizatorin e masës kurth të joneve.(2) Matja e
raportit relativ ajër/ujë (19/18), i cili tregon nëse kemi prani të lagështisë në kurth.
Nëse për ndonjë arsye ata janë përtej limiteve të lejuara, nuk mundet që të kryejmë
matjet. Përmbajtjet relativisht të larta të ajrit dhe të ujit, që mund të jenë futur aty
nëpërmjet tretësirave të injektuara ose si pasojë e mosfunksionimit të mirë të pompës
së vakumit, janë tepër të dëmshme për kolonën dhe mund të çojnë në shkatërrimin e
saj. Të dhënat në lidhje me hermeticitetin e sistemit merren nëpërmjet një
kromatogrami dhe nëpërmjet të dhënave numerike (në përqindje) për secilin prej
parametrave.

Figura IV-9. Kromatogrami për monitorimin e niveleve ajër/ujë në sistemin GC/MS
Nga figura e mësipërme shihet qartë se sistemi është në gjendje të mirë pune, e
provuar kjo nga vlera e gjerësisë për pikun 28 që ka rezultuar me gjerësi më të vogël
se 1 m/z, si dhe
raporti ajër/ujë i cili është më i vogël se 20% (të cilat janë vlerat maksimale të
lejueshme që duhet të këtë sistemi për të pasur performancë të mirë).
4.4.1.2 Kalibrimi i masës
Kalibrimi i masës është një procedurë e ndërtimit të lakores së kalibrimit ndërmjet
vlerave të frekuencës së radiovalës që ushtrohet në kurthin e joneve dhe masës së
joneve që dalin nga ky kurth dhe godasin në fotoshumëzues. Kalibrimi i masës
realizohet nëpërmjet rregullimit të radiofrekuencave për lokalizimin e piqeve të masës
m/z = 69, 131, 264, 414, 464, 502, dhe 614 duke përdorur për këtë qëllim
komponimin perfluorotributilamine (FC-43). Lakorja e ndërtuar ka pamjen e treguar
në figurën IV-10.
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Figura IV-10. Lakorja e kalibrimit të masës për komponimin FC-43
Për të pasur ndjeshmëri të mirë pjerrësia e lakores së kalibrimit duhet të jetë 6300, si
vlerë e raportit m/z. Shmangia standarde duhet të jetë më e vogël se 0.15 m/z. Nëse
këto vlera janë jashtë limiteve të përcaktuara, atëherë duhet të kontrollohet voltazhi i
radiofrekuencave në mënyrë që të përfshihet i gjithë intervali i masave të FC-43.
4.4.1.2 Testimi i performancës së kolonës kromatografike
Gjatë këtij studimi është përdorur kolona e tipit VF-5ms (30m  0.25 mm  0.25 μm),
e zgjedhur në varësi të komponimeve që do të përcaktojmë. Për të testuar
performancën e kolonës është injektuar një tretësirë standarde (Column test mix, P/N
03-920273-00) që përmban komponimet e treguara në pasqyrën e mëposhtme.
Pasqyra IV-4. Komponimet përbërës të standardit të testimit të kolonës
Nr

Emërtimi

1
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dekan
Oktanol-1
Undekan
Nonanal
Dimetil-2,6- fenol
Acid etil-2-heksanoik
Dimetil-2,6-aniline
Acid dekanoik, metil ester
Acid Undekanoik, metil ester
Dicikloheksilaminë
Acid Dodekanoik, metil ester
Hekzaklorobenzen

Masa
molekulare
142
130
156
142
122
144
121
186
200
181
214
282

Masa e pikut identifikues
(m/z)
57
69
71
67
107
73
106
74
87
138
143
284

Rezultati i testimit të kryer në kolonën e përdorur në punën tonë është bazuar në
kromatogramin e fituar, i cili është treguar në figurën IV-11. Parametrat e GC-MS
janë vendosur siç janë treguar në pasqyrën IV-5.
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Figura IV-11. Kromatogrami i përftuar për testimin e kolonës
Pasqyra IV-5. Parametrat e vendosur të GC/MS për kondicionimin e kolonës.
Aparati
Lloji i kolonës
Injektuesi
Lloji i injektimit
Injektuesi automatik
Vëllimi i shiringës
Vëllimi i tretësirës së injektuar
Gazi mbartës
Shpejtësia e gazit mbartës
Detektori
Burimi i joneve
Analizatori i masës
Temperatura e injektuesit

Varian GC 450 – MS 220
Kolonë kapilare jo polare, 5% fenil 95 %
dimetilsiloksan, 30m x 0.25mm x 0.25µm
1079- me programim temperature( PTV )
Split/splitles
Aktiv, C-8400
10 µl
1 µl
Helium
Konstante, 1 ml/min
Detektor mase
Me goditje të elektroneve
Kurth i joneve
250 oC



Temperatura e kolonës


Koha e analizës
Intervali i masave që skanohen
Koha kur fillon skanimi i
kromatogramit

40 oC, mbahet për 0 min
140 oC , temperatura rritet 10 oC për min
dhe mbahet 200 oC për 0 min
260 oC, temperatura rritet 20 oC për min
dhe mbahet e pandryshuar ( 260 oC) për
1 min
19 min
40-650 m/z
4 min pasi është kryer injektimi

Nëpërmjet kromatogramit të përftuar është kryer identifikimi i secilit komponim,
nëpërmjet kohëve të daljes dhe komunikimit me librarinë NIST 2008. Rezultatet e
gjetura provojnë për një performancë të mirë të kolonës kromatografike.
4.4.2 Vlerësimi i parametrave instrumentalë të metodës
Faktori i mbajtjes: Shpejtësitë relative me të cilën lëvizin përbërësit e mostrës gjatë
eluimit do të përcaktohen nga vlerat e konstanteve të shpërndarjes së përbërësve
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nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
ndërmjet fazës së lëvizshme dhe fazës së palëvizshme. Për të përshkruar shpejtësitë e
migrimit të përbërësve të mostrës nëpër kolonën kromatografike përdoret një
parametër që quhet faktori i mbajtjes k´. Për një përbërës të mostrës, faktori i mbajtjes
jepet me anë të formulës:
(t )  t
k A'  R A M
tM
ku: (tR)A është koha e mbajtjes së komponimit A në kolonë dhe tM është koha boshe (=
kohën e mbajtjes së pikut të ajrit). Ndarjet e përbërësve të mostrës do të jenë të mira,
kur vlerat e faktorit të mbajtjes, të jenë ndërmjet 2 dhe 10. Kur faktori i mbajtjes është
i vogël, atëherë eluimi ndodh shumë shpejt dhe është e vështirë që të përcaktohet
vlera e kohës së mbajtjes. Kur faktori i mbajtjes është më i madh se 20, atëherë koha e
eluimit do të jetë shumë e madhe.
Faktori i përzgjedhshmërisë: Shpejtësitë relative të migrimit të përbërësve të mostrës
nëpër kolonë gjatë eluimit do të përcaktohen nga faktorët e përzgjedhshmërisë së tyre.
Faktori i përzgjedhshmërisë ose selektivitetit për dy lëndë A dhe B që ndodhen në
mostër, jepet me formulën:
k ' (t )  t
  B'  R B M
k A (t R ) A  t M
ku (tR)B është koha e mbajtjes së komponimit të dytë që del nga kolona dhe(tR)Aështë
koha e mbajtjes së komponimit që del i pari nga kolona.
Kushti që dy komponimet të konsiderohen të ndarë është që α > 1 (por jo shumë e
madhe).
Për vlerësimin e janë kryer 5 matje paralele të tretësirës 2-MIB me përqendrim 0.04
ppm dhe GSM me përqendrim 0.128 ppm. Rezultatet janë paraqitur në pasqyrën IV-6
Pasqyra IV-6. Rezultatet për kohët e daljeve të piqeve për 2-MIB dhe GSM në
përzierje.
Piku
2-MIB

Matja
Nr.

Koha
kur
fillon
të
dalë
piku
(min)

Koha
e
daljes
(min)

Koha
kur
mbaron
piku
(min)

1

9.105

9.146

9.198

2

9.087

9.148

3

9.100

4
5

GSM
Koha
kur
fillon
të dalë
piku
(min)

Koha
e
daljes
(min)

Koha
kur
mbaron
piku
(min)

5.28159

12.334

12.362

12.396

7.49038

9.187

5.28297

12.332

12.364

12.408

7.49176

9.151

9.191

5.28503

12.325

12.368

12.405

7.49451

9.100

9.150

9.198

5.28434

12.340

12.365

12.425

7.49244

9.099

9.150

9.176

5.28434

12.326

12.363

12.400

7.49107

k’2-MIB

k’GSM

Siç duket edhe nga pasqyra faktori i mbajtjes në kolonë për 2-MIB ka rezultuar rreth
5.28, ndërsa për geosminën rezulton 7.49, vlera të cilat tregojnë për një kohë eluimi
dhe pik me gjerësi optimale. Gjithashtu, mund të vërehet se luhatjet në vlerat e k´ janë
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shumë të vogla: shmangia standarde relative nga mesatarja është vetëm 0.026 % për
2-MIB dhe 0.021 % për GSM, gjë që tregon për qëndrueshmërinë e matjeve në
kushtet instrumentale në matjet tona.
Nga llogaritjet sipas formulës (2), faktori mesatar i përzgjedhshmërisë ka rezultuar
1.42, vlerë që mund të konsiderohet e përshtatshme për ndarjet e këtyre
komponentëve në kushtet instrumentale të zgjedhura.
Numri i pjatave teorike (N) dhe lartësia ekuivalente e pjatës teorike ( LEPT ose H):
Parametri më i rëndësishëm që mat efikasitetin e një kolone kromatografike është
numri i pjatave teorike. Pjata teorike në kromatografi është një nocion hipotetik, jo
real. Numri i pjatave teorike është një numër pa njësi. Numri i pjatave teorike
shënohet me shkronjën N dhe jepet me formulën:
L
N
H
ku: L është gjatësia e kolonës dhe H është lartësia e pjatës teorike.
N mund të gjendet gjithashtu me formulën:
2

t 
N  16  R 
W 
ku: tR është koha e mbajtjes së komponimit në kolonë dhe W është gjerësia e pikut në
bazë.
Ashtu si edhe numri i pjatave teorike edhe lartësia ekuivalente e pjatës teorike (LEPT)
është një parametër i cili shërben për të matur efikasitetin e kolonës kromatografike.
Ajo është gjatësia e kolonës në të cilën përbërja e mostrës pëson një ndryshim të
caktuar që do ti takonte një hapi ekuilibri të vërtetë në pjatën teorike. Shënohet me
LEPT ose H dhe jepet me formulën:
LW 2
H
16t R2
Për njehsimin e numrit të pjatave teorike janë përdorur të dhënat e treguara në tabelën
11(për kohët e daljes 2-MIB dhe GSM në 5 matjet paralele dhe vlerën e L për kolonën
tonë të barabartë me 30 metra (30000 mm). Rezultatet e njehsimeve të kryera janë
dhënë në pasqyrën IV-7.

Pasqyra IV-7. Vlerat e njehsuara të numrit të pjatave teorike dhe lartësisë ekuivalente
të pjatës teorike të kolonës kromatografike.
Piku
2-MIB
GSM
N
H
N
H
(m/1mm gjatësi të
(m/1mm gjatësi të
kolonës)
kolonës)
-9
Injektimi 1 154745
6.5 * 10
636083
1.6 * 10-9
Injektimi 2 133897
7.5 * 10-9
423458
2.4 * 10-9
Injektimi 3 161798
6.2 * 10-9
382419
2.6 * 10-9
Injektimi 4 139479
7.2 * 10-9
338587
2.96 * 10-9
Injektimi 5 225933
4.4 * 10-9
446585
2.2 * 10-9
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Vlerat e numrit të pjatave teorike dhe lartësisë së pjatës ekuivalente tregojnë për një
efikasitet shumë të lartë të kolonës kromatografike dhe zgjedhjes së drejtë të
programit instrumental të matjeve të 2-MIB dhe GSM.
Resolucioni i ndarjes së 2-MIB: Një parametër sasior që përcakton aftësinë ndarëse të
kolonës ndaj dy përbërësve të një mostre është resolucioni. Ai shënohet me RS dhe
jepet me formulën e mëposhtme:
2 (t R ) A  (t R ) B 
2 t
Rs 

WA  WB
WA  WB
ku: (tR)Bështë koha e mbajtjes së komponimit të dytë që del nga kolona, (tR)A është
koha e mbajtjes së komponimit që del i pari nga kolona dhe Ë është gjerësia e pikut në
bazë përkatësisht për komponimet A dhe B
Dallohen tre raste për vlerat e resolucionit:
 RS≥ 1.5 shkalla e mbimbulimit të piqeve është  0.3% dhe ndarja konsiderohet
e plotë.
 RS= 1 shkalla e mbimbulimit të piqeve është 4% dhe ndarja konsiderohet e
mjaftueshme.
 RS= 0.75 shkalla e mbimbulimit të piqeve është 50% dhe komponimet nuk
janë ndarë.
Për të vlerësuar resolucionin janë marrë kohët e daljes së pikut të 2-MIB dhe 2 piqeve
fqinjë më të afërt me të (nuk është bërë njehsimi i resolucionit për ndarjen e 2-MIB
dhe GSM meqenëse piqet e tyre dalin shumë larg nga njëri tjetri dhe shkalla e
mbimbulimit të tyre është praktikisht zero). Rezultatet e njehsimeve të vlerave të R
janë paraqitur në pasqyrën IV-8.
Pasqyra IV-8. Pasqyrë përmbledhëse e vlerave të resolucionit të ndarjes së 2-MIB
Piku 2-MIB dhe piku fqinj
Piku 2-MIB dhe piku fqinj
majtas
djathtas
Injektimi 1
1.419
1.986
Injektimi 2
1.342
1.423
Injektimi 3
1.631
1.931
Injektimi 4
1.135
1.220
Vihet re qartë se pothuajse në të gjitha rastet vlerat e resolucionit janë më të mëdha se
1.5, që do të thotë se shkalla e mbimbulimit të pikut të 2-MIB me dy piqet fqinjë që e
përfshijnë atë është  0.3% dhe ndarja e pikut të 2-MIB konsiderohet e plotë.
4.4.3 Vlerësimi i parametrave të performancës analitike të metodës së
përcaktimit të geosminës dhe 2-MIB
Për përgatitjen e serisë së tretësirave standarde, jemi nisur nga standardet e 2-MIB dhe
GSM, me përqendrime respektivisht 10 mg/ml dhe 2 mg/ml në metanol dhe më pas
janë bërë hollimet përkatëse.
4.4.3.1 Ndikimi i programit të injektimit në ndjeshmërinë e matjeve
Ndjeshmëria sa më e lartë e matjeve për analitin është padyshim parametri më i
rëndësishëm që duhet të optimizohet në rastin e përcaktimeve të niveleve tejgjurmë,
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siç është edhe objektivi i punës sonë. Ndër parametrat instrumentalë që mund të
përzgjedhë analisti janë ato të parametrave të programit termik të kolonës dhe të
programimit të injektimit, ―split-ratio‖ (përqindjes së vëllimit të mostrës që futet në
kolonë) dhe ―purge time‖ (koha e hapjes së valvulës të shkarkimit). Programi i punës
që është përdorur kryesisht në matjet tona është paraqitur në pasqyrën IV-5.
Ndryshime të vogla janë bërë në disa raste në lidhje me stadin e tretë të programit
termik (ndryshimin e gradientit të shpejtësisë së ngrohjes). Është vërejtur se këto
ndryshime kanë pasur një ndikim shumë të vogël në ndjeshmërinë dhe efikasitetin e
ndarjeve (por natyrisht ato kanë ndikuar në kohën e kromatografimit). Prandaj, ne
kemi studiuar ndikimin e programimit të parametrave të punës të injektimit të mostrës
në ndjeshmërinë e matjeve.
(a). Optimizimi i ”split-ratio” (përqindjes së vëllimit të mostrës që futet në kolonë)
Split-ratio është një parametër shumë i rëndësishëm i cili ndikon në performancën e
GC/MS, konkretisht në lartësinë dhe intensitetin e pikut. Ky parametër shprehet në
përqindje Split-ratio lidhet me sasinë e tretësirës që futet në kolonë: sa më e vogël që
të jetë vlera e split ratio, aq më e vogël është edhe sasia e mostrës që futet në kolonë
pas avullimit në injektues dhe e kundërta. Për një komponim të caktuar, lartësia e
pikut është proporcionale me sasinë e komponimit të futur në kolonën
kromatografike. Megjithatë, futja e sasive relativisht të mëdha të mostrës në kolonën
kapilare çon në mbingopje të fazës së palëvizshme me përbërësit e mostrës dhe si
pasojë keqësimin e ndarjes. Për të pasur piqe sa më intensive, duhet optimizuar vlera e
split ratio derisa të arrihet në vlerën optimale.
Për të parë konkretisht se si ndikon vlera e split ratio në ndjeshmërinë e matjeve, janë
kryer një sërë injektimesh të një tretësire standarde të 2-MIB 2 ppm.
Janë kryer 3 injektime paralele të tretësirës standarde të 2- MIB me përqendrim 2 ppm
duke ndryshuar vlerat e split ratio nga 30 % deri 100 %. Në figurat e mëposhtme janë
paraqitur kromatogramat përkatëse për secilin prej tre rasteve të përdorimit të metodës
split.

Figura IV-12. Kromatogrami i fituar pas injektimit të tretësirës me split ratio 30%.
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Figura IV-13. Kromatogrami i përftuar pas injektimit të tretësirës me split ratio 50%

Figura IV-14. Kromatogrami i përftuar pas injektimit të tretësirës me split ratio
100%.
Nisur nga kromatogramet e mësipërme si dhe nga lartësitë e pikut të 2-MIB, për të tre
provat e kryera në mënyrë të pavarur, vërehet se lartësia më e madhe ka rezultuar për
―split radio‖ = 50%. Të gjitha matjet e kryera për mostrat janë kryer në këto
parametra.
(b) Optimizimi i “purge time”. Në këtë rast është parë ndikimi i kohës së hapjes së
valvulës të shkarkimit. Është zgjedhur tretësira standarde me përqendrim 0.1 ppm si
tretësirë për optimizimin e këtij parametri të rëndësishëm. Vlera e split ratio është
mbajtur konstant e barabartë me 50 %. Të gjithë parametrat e tjerë, përfshi këtu edhe
programin e kolonës, janë të njëjtë si në rastet më sipër.
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Pasqyra IV-9. Ndikimi i kohës së hapjes së valvulës për 5 injektime paralele të
tretësirës së 2-MIB me përqendrim 0.1 ppm.
Injektimi
Koha pas së cilës
Statusi i
Split ratio
Lartësia e
hapet valvula (min)
valvulës
(%)
pikut (count)
(split state)
0.25
on
50
14814
1
0.5
on
50
18457
2
0.75
on
50
24153
3
1
on
50
26025
4
1.25
on
50
25575
5
Nga të dhënat e lartësive të piqeve të përftuara, ndërtohet lakorja e varësisë së kohës
së hapjes së valvulës, nga lartësia e pikut dhe nga kjo lakore përcaktohet edhe koha
optimale se pas sa kohësh duhet hapur valvula për ―purge.‖
30000
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25000
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10000
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Figura IV-15. Grafiku i varësisë së kohës së hapjes së valvulës nga lartësia e pikut.
Nga figura e mësipërm duket qartë se koha optimale e hapjes së valvulës pas
injektimit të tretësirës është 0.75 min. Në kohën 0.25 min, intensiteti i ulët i pikut
tregon për një mundësi të avullimit jo të plotë të analitëve ose si pasojë e të
ashtuquajturit ―efekt i tretësit‘, si rezultat i të cilit analiti përqendrohet në kokën e
kolonës. Ndërsa për kohë më të madhe sesa 0.75 min, vërehet një ndarje jo e mirë e
piqeve, gjë që është treguar në figurat e mëposhtme.
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Figura IV-16. Kromatogramat e injektimit të 2-MIB 0.1 ppm me “purge time” 0.25
min 0.75 min dhe 1.25 min
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4.4.3.2 Vlerësimi i përpikërisë së metodës
Përpikëria e një metode analitike karakterizon shkallën e afërsisë ndërmjet rezultateve
të provave të pavarura që merren nga kjo metodë në kushte të caktuara. Në çdo rast,
përpikëria karakterizohet nëpërmjet vlerës së shmangies standarde s ose të shmangies
standarde relative srel. Në varësi të kushteve të matjeve përpikëria jepet me dy
parametra: përsëritshmëria dhe riprodhueshmëria.
Për të njehsuar përpikërinë e metodës në kushtet e përsëritshmërisë është njehsuar
shmangia standarde e sipërfaqes së pikut të 2-MIB për 6 mostra sintetike paralele me
përqendrim 2 mg/l në hekzan. Kromatografimi i tyre është bërë në kushte
instrumentale të njëjta. Në pasqyrën e mëposhtme jepen rezultatet e matjeve.
Pasqyra IV-10. Vlerat e sipërfaqeve të pikut të 2-MIB (në count) për matjet në kushtet
e përsëritshmërisë
Mostra (paralele)
Mostra
1
2
3
4
5
6
Sipërfaqja e pikut
211422 201355 203354 198617 189089 189355
Nga njehsimet e kryera ka rezultuar vlera mesatare e sipërfaqes së pikut e barabartë
me 198862 count, shmangia standarde s = 8551 count dhe shmangia standarde
relative srel = 4.33%.
Nga rezultatet e marra vërehet se përpikëria e metodës së përcaktimit të 2-MIB ka
rezultuar mjaft e mirë. Kjo duket qartë nga vlerat e ulëta të shmangies standarde
relative.
4.4.3.3 Përcaktimi i kufirit të diktimit
Kufiri i diktimit përcakton edhe ndjeshmërinë e aparatit të përdorur, në këtë rast të
GC-MS. Raporti sinjal/zhurmë (S/N) jep një vlerësim për nivelin më të ulët të
përqendrimit të diktueshëm të një substance. Vetëm kur raporti midis vlerës së matur
S dhe vlerës së zhurmës N (në sfond) është 3-herë më e madhe sesa shmangja
standarde e provës së bardhë PB, mund të thuhet me me probabilitet 99% se vlera e
matur S në kromatogram si sinjal që i takon analitit dhe jo si zhurmë.
Për përcaktimin e kufirit të diktimit u përgatit një përzierje standarde e 2-MIB dhe
GSM me përqendrime përkatësisht 40 µg/L dhe 128 µg/L. Në pasqyrën e mëposhtme
jepen vlerat e raportit S/N për përqendrimet e mësipërme.
Pasqyra IV-11 Llogaritja e kufirit të diktimit për 2-MIB dhe Geosminën
Komponimi Përqendrimi (µg/L) Raporti S/N KD (µg/L)
2-MIB
GSM

40
128

41
56

2.93
6.86

Bazuar në matjet dhe llogaritjet e kryera për 3 fishin e raportit S/N, kufiri i diktimit të
metodës së përcaktimit të 2-MIB dhe GSM ka rezultuar përkatësisht 2.93 µg/L dhe
6.86 µg/L.
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4.4.3.4 Lakorja e kalibrimit të 2-MIB
Ndonëse qëllimi i punës sonë nuk ishte analiza sasiore e 2-MIB dhe GSM por
identifikimi dhe diktimi i tyre, është bërë ndërtimi i lakores së kalibrimit për 2-MIB.
Për këtë qëllim u kryen matjet për një seri tretësirash standarde të 2-MIB, që
mbulojnë zonën e përqendrimeve [0.1 ppm – 20 ppm]. Duke ndërtuar lakoren e
kalibrimit për varësinë A=f(C) merret grafiku i mëposhtëm.
2500000

y = 102910x + 9951.6
R2 = 0.9997

Siperfaqja
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Figura IV-17. Varësia e sipërfaqes nga përqendrimi i tretësirave standarde
Siç shihet edhe nga figura IV-17, lakorja e kalibrimit për zonën e përqendrimeve nga
0.1 ppm deri 20 ppm është mjaft lineare. Vlera e koeficientit tё korrelacionit ka
rezultuar shumë afër vlerës 1, konkretisht 0.9997, ndërsa pjerrësia e lakores, e cila
karakterizon ndjeshmërinë e matjeve, është 102910.
4.4.4 Ndikimi i tretësit në kromatogram; krahasimi i metanolit me hekzanin.
Tretësit që përdoren për përgatitjen e tretësirave standarde duhet të zgjidhen me
shumë kujdes sidomos për sa i përket pastërtisë së lartë dhe polaritetit krahasuar më
fazën stacionare të kolonës që do përdoret. Kolona që është përdorur në këtë punë
eksperimentale ka si fazë stacionare 5% fenil 95% polidimetilsiloksan, që do të thotë
se është kryesisht jopolare. Megjithatë, prania e 5% grupe fenilike i japin kolonës një
karakter lehtësisht polar. Rrjedhimisht, në këtë rast, duhet të përdoret një tretës
jopolar, siç është hekzani. Nga literatura e konsultuar ka rezultuar që tretësi i përdorur
më shpesh për përcaktimin e komponimeve volatile që i japin shije dhe erë ujit të
pijshëm është metanoli. Prandaj provat paraprake të kryera kanë qenë me tretësirat
standarde të përgatitura në metanol. Një arsye tjetër e përdorimit të metanolit për
përgatitjen e serive të tretësirave standarde të 2-MIB dhe të GSM ishte për të mos
ndryshuar matricën e tyre, meqenëse tretësirat standarde të blera të 2-MIB dhe të
GSM janë të përgatitura në metanol. Për të parë ndikimin e tretësit në cilësinë e
kromatogramit kemi përgatitur dy tretësira të 2-MIB dhe GSM, me përqendrime
përkatësisht 40 μg/L dhe 128 μg/L në hekzan dhe metanol dhe më pas është kryer
kromatografimi i tyre sipas kushteve të treguara në pasqyrën IV-5. Rezultatet e
matjeve janë dhënë në pasqyrën IV-12 dhe kromatogramet përkatëse janë paraqitur
figurat IV-18 dhe IV-19.
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Pasqyra IV-12. Vlerat për kohët e mbajtjes dhe të sipërfaqeve për piqet e 2-MIB dhe
GSM në tretësirat e përgatitura në metanol dhe hekzan
Metanol
Hekzan
Komponimi
Koha e
Sipërfaqja e
Koha e
Sipërfaqja e

2-MIB

mbajtjes
min
9.156

pikut
Count
6367

mbajtjes
min
9.148

pikut
Count
9786

GSM

12.363

4586

12.364

13260

Figura IV-18. Kromatogrami për tretësirën në metanol

Figura IV-19. Kromatogrami për tretësirën në hekzan
Nga kromatogramet dhe vlerat e sipërfaqeve të piqeve të paraqitura në tabelë, duket
qartë se hekzani është tretës më i përshtatshëm për tu përdorur në rastin e analizave të
2-MIB në ujëra. Piqet përkatëse për 2-MIB dhe GSM janë më intensiv dhe kanë
sipërfaqe më të madhe kur si tretës përdoret hekzani. Veç kësaj, kromatogrami i fituar
nga tretësira në metanol është mjaft më i ndërlikuar, sepse përmban një numër shumë
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më të madh të piqeve (që i takojnë kryesisht komponimeve që dalin nga faza e
palëvizshme).
4.4.5 Identifikimi i komponimeve organike (2-MIB dhe Geosminë) që shkaktojnë
shije dhe erë të papëlqyeshme në ujin e liqenit të Bovillës
Metodika e ekstraktimit të mostrave me diklormetan: (Brownlee et al., 2002). Mostra
e ujit është marrë në një shishe të errët 1000 ml (duhet të mbushet shishja deri në
grykë) dhe është ruajtur në frigorifer (40C) deri në analizën kimike. Nga shishja është
hequr 50 ml mostër uji dhe është shtuar 40 ml diklormetan (DMC). Pas shtimit të
DCM, shishja vendoset në një tundës horizontal dhe përzihet për një orë, për të
siguruar kështu një ekstraktim sa më të mirë të komponimeve organike që ndodhen në
ujë. Më pas, mostra është kaluar në një hinkë ndarëse (e cila është me tapë qelqi dhe i
është nënshtruar të njëjtës procedurë larjeje si ajo e enëve për marrjen e mostrave) dhe
është lënë 12 orë në qetësi për të arritur një ndarje sa më të mirë të dy fazave që janë
formuar. Në një cilindër 25 ml është marrë vetëm faza organike dhe është shtuar një
sasi e vogël (me lartësi rreth 5 mm) kripë sulfat natriumi anhidër Na2SO4, (e tharë
paraprakisht në termostat në temperaturën 140 oC) për të adsorbuar sasitë e vogla të
ujit që mund të kenë mbetur në ekstrakt pas ndarjes së fazave. Ekstrakti më pas është
kaluar në një cilindër me tapë të smeriluar dhe avullohet në rrymë gazi He derisa të
ketë mbetur 2-3 ml ekstrakt, i cili është gati për tu injektuar në GC/MS. Në këtë
mënyrë është arritur një shkallë e përqendrimit të komponimeve të tretura që
përmbahen në mostrën e ujit në vlerën rreth 500 herë (1000 ml ujë deri në 2 ml
ekstrakt).
Rezultate dhe diskutime
Rezultati i njërës prej kromatogrameve të fituara është paraqitur në figurën IV-15

Figura IV-20. Kromatogrami i ekstraktit të DCM të mostrës nga liqeni i Bovillës
Pas identifikimit të piqeve të kromatogramit, nëpërmjet librarisë NIST 2008 dhe
konfirmimit të kohëve të daljes dhe spektrit të masës së GSM dhe 2-MIB, nuk është
provuar se ka prani të këtyre dy komponimeve në mostrat ujore . Kjo mund të
shpjegohet me tre shkaqe kryesore:
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 Së pari, në periudhën kur janë marrë mostrat për ujin e Bovillës nuk ka pasur
shfaqje të dukurisë së erës dhe shijes së papëlqyeshme (prandaj në këtë periudhë
nuk bëhej trajtimi me qymyr aktiv i ujit në impiantin e Bovillës).
 Së dyti, ndjeshmëria e matjeve në kushtet tona nuk është e tillë që të diktohen këto
komponime në ekstraktet e fituara, kur nivelet e tyre në ujëra janë nën kufijtë e
diktimit nga njerëzit. Sipas shumicës së literaturës ndjeshmëria e njerëzve të
zakonshëm ndaj 2-MIB dhe GSM është kur ato gjenden në ujin e pijshëm në
nivelet nga 10 deri 30 ppt (ng/l). Duke njehsuar rritjen e përqëndrimit të këtyre
komponimeve kur kalohet nga 1000 ml mostër uji në 2 ml ekstrakt ( me 500 herë)
mund të pritet që këto nivele të arrijnë në vlerat 5 deri 15 ppb, të cilat janë të
krahasueshme me kufijtë e diktimit të arritur në matjet tona (përkatësisht 2.93 ppb
për 2-MIB dhe 6.86 ppb për GSM). Optimizimi i mëtejshëm i kushteve analitike
për rritjen e ndjeshmërisë dhe, në veçanti, përdorimi i metodës së
mikroekstraktimit në fazë të ngurtë (SPME) të komponimeve volatile do të jepte
një mundësi më të mirë për të diktuar jo vetëm 2-MIB dhe GSM, por edhe
komponime të tjera VOC që mund të shkaktojnë erë dhe shije në ujërat natyrore.
 Së treti, tretësi i përdorur për ekstraktim (DCM) rekomandohet kryesisht për
ekstraktimin e 2-MIB dhe GSM. Në rastin e kërkesës për diktimin e
komponimeve të tjera (me natyrë të ndryshme) që mund të shkaktojnë erë dhe
shije do të jetë e nevojshme përdorimi i tretësve të tjerë (me polaritet të ndryshëm
nga DCM).
4.4.6 Konkluzione të përgjithshme
1) Nga njehsimet e disa prej parametrave më të rëndësishëm të ndarjeve
kromatografike të 2-MIB dhe Geosminës në kushtet e përzgjedhura nga ne ka
rezultuar:
(i) vlerat e faktorit të mbajtjes k´ për 2-MIB dhe Geosminën janë përkatësisht 5.3 dhe
7.5 (rekomandohen vlera të k´ndërmjet 2 dhe 10).
(ii) faktori i përzgjedhshmërisë  ka rezultuar 1.42 (vlerë e përshtatshme për ndarjet).
(iii) numri i pjatave teorike N që karakterizon kolonën tonë për ndarje është në
intervalin 134103226103, ndërsa LEPT është e rendit 10-4m ose e rendit 10-9
m/1mm gjatësi kolone.
(iv) Resolucioni i ndarjes Rs i gjetur për ndarjen e dy piqeve fqinjë në të dy krahët e
pikut të 2-MIB ka rezultuar në çdo rast  1.5 (që tregon një shkallë të mbimbulimit të
piqeve prej më pak se 0.3%).
2) Nga eksperimentet për optimizmin e kushteve analitike të përcaktimit të 2-MIB dhe
Geosminës është arritur në përfundimet:
(i) Programi termik i kolonës kromatografike më i përshtatshëm për metodën e
ndarjes me gradient të temperaturës përmban këto 3 stade: hapi 1 – temp. 450C për 1
min, hapi 2 – temp. deri 2000C me gradient 10 0C/min dhe qëndrim 2 min, hapi 3 –
temp. deri 250 0C me gradient 150C/min dhe qëndrim 2 min (për mostrat reale
100C/min dhe 15 min).
(ii) Nga optimizimi i injektimit është gjetur si më optimale injektimi ―splitles‖ me
―split-ratio‖ 50% dhe ―purge time‖ 0.75 min.
(iii) Përpikëria e matjeve në kushtet e përsëritshmërisë bazuar në matjen e sipërfaqes
së pikut për tretësirën 2-MIB me përqendrim 20 ppm ka rezultuar shumë e mirë, RSD
= 4.3 %.
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(iv) Kufiri i diktimit i gjetur duke u bazuar në vlerat e raportit Sinjal/Zhurmë (S/N) ka
rezultuar 2.93 ng/l për 2-MIB dhe 6.86 ng/l për Geosminën.
(v) Lakorja e kalibrimit për 2-MIB në zonën e përqendrimeve nga 0.1 ppm deri 20
ppm ka rezultuar mjaft lineare me koeficient korrelacioni R2 = 0.997 (dhe ndjeshmëri
= 102 910 count).
(vi) Nga krahasimi i kromatogrameve të marra për tretësirat e përgatitura në tretësit
heksan dhe metanol ka rezultuar se për kolonën tonë paraqet përparësi (spektër më të
thjesht dhe ndjeshmëri më të lartë) përdorimi i heksanit si tretës.
3) Nga analiza GC/MS e ujit të Bovillës të marrë në vitin 2011 ka rezultuar se ato
nuk përmbajnë 2-MIB dhe Geosminë në kufijtë e diktimit të arritur në kushtet e
matjeve tona. Ky përfundim është i pritshëm në qoftë se krahasohen kufijtë e diktimit
të matjeve tona me nivelet që mund të diktohen nga njerëzit në ujin e pijshëm (10-30
ppt).
4) Aparati i përdorur dhe metoda e optimizuar janë të përshtatshëm për tu përdorur
për diktimin e geosminës dhe 2-MIB në ujërat e pijshëm në rastet kur dukuria e erës
dhe shijes mund të shfaqet në ujin e liqenit të Bovillës dhe në ujëra të tjerë. Në këtë
mënyrë bëhet i mundur sinjalizimi në kohë i impiantit të trajtimit të ujit për të
përdorur trajtimin me qymyr aktiv.
5) Zbulimi i komponimeve që mund të shkaktojnë shije dhe erë jo të pëlqyeshme
mund të shërbejë gjithashtu për të ndërmarrë masat e nevojshme për të mënjanuar ose
zvogëluar mundësinë e shfaqjes së kësaj dukurie.
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KAPITULLI V
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Në përfundim të studimit mbi cilësinë e ujërave tё puseve në zonën naftëmbajtëse
Patos-Marinëz, mbi studimin e metodave të përcaktimit të pëmbajtjes së fenoleve, si
dhe në aplikimin e metodës GC-MS për identifikimin e komponimeve që shkaktojnë
erën dhe shijen e papëlqyeshme në ujin e pijshëm të liqenit të Bovillës u arrit në këto
konkluzione kryesore:
I. Ujёrat e puseve në zonën naftëmbajtëse Patos-Marinëz i përmbushin kërkesat e ujit
tё kategorisё A1 (sipas Direktivёs EC/CEC 440) pёr shumicën e parametrave tё matur
dhe ato mund tё pёrdoren si ujё i pijshëm pas trajtimeve tё nevojshme. Pёrjashtim
ёshtё pusi Nr. 8 (Zharrёz) ujёrat e tё cilit janë kryesisht tё kategorisё A2.
II. Me cilёsi mё tё mirё kanё rezultuar ujёrat e puseve nё zonat Marinëz, Kallm dhe
Belinë, tё cilat janë ujёra tё thellësive 1300 deri 2000 m. Cilёsi mё tё keqe paraqesin
ujёrat e puseve nё Zharrёz dhe deri diku nё Sheqisht.
III. Nё vlerёsimin e përmbajtjes sё fenoleve nё ujёrat natyrore janë aplikuar dhe janë
vlerësuar tre metoda spektrofotometrike: metoda direkte, metoda me ekstraktim dhe
metoda e spektrofotometrisё jonokёmbyese. Metodat e aplikuara paraqesin
karakteristika tё ndryshme dhe mundësi tё përdorimit tё tyre nё fusha tё ndryshme:
a) Metoda e spektrofotometrisё direkte është një metodë e thjeshtё dhe e shpejtё; ajo
paraqet pёrpikёri tё mirё dhe mungesё tё bias (rekuperim) shumё tё mirё. Megjithatë
kjo metodё paraqet kufij diktimi relativisht tё lartё, nuk arrin tё plotësojё kёrkesёn e
standardeve pёr ujin e pijshëm; si pasojё, ajo mund tё përdoret vetëm pёr analizat e
shkarkimeve ujore qё pёrmbajnё nivele relativisht tё larta tё fenoleve si dhe tё ujёrave
natyrorё shumё tё ndotur.
(b) Metoda e ekstraktimit me kloroform dhe matje me spektrofotometri paraqet
karakteristika shumё tё mira nё lidhje me ndjeshmёrinё dhe kufirin e diktimit, zonёn
lineare tё lakores sё kalibrimit dhe pёrpikёrinё shumё tё mirё. Ajo mund tё përdoret
pёr analizat kimike tё ujёrave tё pijshëm dhe kufiri i diktimit i saj mund tё zvogëlohet
edhe mё tej.
(c) Metoda me spektrofotometri jonokёmbyese mundëson përcaktimin e niveleve
relativisht tё ulëta tё fenolit, por jo nё përputhje me normat e kërkuara. Metoda ёshtё
relativisht e thjeshtё dhe e shpejtё por ajo ka nevojё pёr njё optimizim tё mёtejshёm
(nё veçanti tё përdorimit tё njё kyvete tё përshtatshme pёr tё).
IV. Nё mostrat e ujёrave tё puseve nё tё dy zonat e studiuara (Patos-Marinëz dhe
Mallakastër) pёrmbajtjet e fenoleve kanë rezultuar disa herё mё tё larta sesa niveli i
normës pёr ujin e pijshëm. Megjithatë, duhet theksuar se ujёrat e studiuara nuk janë
ujëra tё rrjeteve tё furnizimit me ujё tё popullsisё, por nё disa raste mund të përdoren
nё mёnyrё tё pakontrolluar nga banorёt e k ëtyre zonave.
V. Pёr t‘ju përgjigjur shqetësimit në lidhje me erën dhe shijen e papëlqyeshme në ujin
e pijshëm të Bovillës u aplikua metoda GC-MS për identifikimin e komponimeve që
shkaktojnë kёtё dukuri. Ështё bёrё optimizimi i metodës tё përcaktimit tё dy
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komponimeve qё janë pёrgjegjёsit mё tё shpeshtё, Geosminёs dhe Metilizoborneolit
(MIB), pas ekstraktimit me tretёsa organikё.
VI. Nga analizimi i ujërave të liqenit të Bovillës të marrë në vitin 2011 ka rezultuar
se ato nuk përmbajnë 2-MIB dhe Geosminë në kufijtë e diktimit të arritur në kushtet e
matjeve tona.
VII. Rekomandohet optimizimi i mëtejshëm i kushteve analitike për rritjen
ndjeshmërisë dhe, në veçanti, përdorimi i metodës së mikroekstraktimit në fazë
ngurtë (SPME) të komponimeve volatile do të jepte një mundësi më të mirë për
diktuar jo vetëm 2-MIB dhe GSM, por edhe komponime të tjera VOC që mund
shkaktojnë erë dhe shije në ujërat natyrore.

e
të
të
të

VIII. Zbulimi i komponimeve që mund të shkaktojnë shije dhe erë jo të pëlqyeshme
mund të shërbejë për të ndërmarrë masat e nevojshme për të mënjanuar ose zvogëluar
mundësinë e shfaqjes së kësaj dukurie.
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Përmbledhje
Ujërat natyrore përbëjnë një pasuri të jashtëzakonshme për vendin tonë dhe vlerësimi i cilësisë së tyre nga pikëpamja
kimike ka rëndësi të veçantë. Pavarësisht nga studimet e kryera deri tani për vlerësimin e cilësisë së ujërave natyrorë, ka
ende mangësi që lidhen kryesisht me numrin e kufizuar të parametrave kimikë të matur si dhe me burimet ujore të
studiuara.
Disertacioni i paraqitur pёr gradёn “Doktor i Shkencave” ka tre objekte studimi kimiko-analitik pёr ujёrat natyrore: 1)
Studimi i cilёsisё sё ujёrave tё burimeve nёntokёsore tё zonës naftёmbajtёse Patos-Marinzё; 2) Vlerёsimi i përmbajtjes sё
fenoleve nё ujёrat nёpёrmjet përdorimit tё tre metodave spektrofotometrike; 3) Mundёsia e përdorimit tё metodës
Kromatografi e Gaztё – Spektrometri e Masёs (GC-MS) pёr identifikimin dhe përcaktimin e komponimeve qё shkaktojnë
erё dhe shije tё papëlqyeshme nё ujin e pijshëm tё Bovillёs.
Nё studimin e cilёsisё sё ujёrave tё 15 puseve nёntokёsore tё zonës Patos-Marinёz janë përcaktuar 14 parametra fizikokimikё, përmbajtja e 6 joneve kryesorё, përqendrimi i 4 elementёve ushqyes dhe 6 metaleve tё rёnda. Vlerёsimi i cilёsisё
sё ujërave tё puseve në këtë zonë paraqet një rëndësi të veçantë, për faktin e përdorimit të pa-autorizuar tё tyre si ujëra të
pijshëm. Vlerësimi i cilёsisё është bazuar në kërkesën e Direktivës së Komunitetit Europian për cilësinë e ujërave të
pijshëm [98/83/EC] si dhe në kërkesën e Direktivës së Komunitetit Europian EC/CEC/440 “Cilësia e ujërave
sipërfaqësore që kanë si qëllim përdorimin për ujë të pijshëm”. Ujёrat e kёtyre burimeve i përmbushin kërkesat e ujit tё
kategorisё A1 (sipas Direktivёs EC/CEC 440) pёr shumicën e parametrave tё matur dhe ato mund tё pёrdoren si ujё i
pijshëm pas trajtimeve tё nevojshme. Pёrjashtim ёshtё pusi Nr. 8 (Zharrёz) ujёrat e tё cilit janë kryesisht tё kategorisё A2.
Gjithashtu ёshtё bёrё vlerësimi i parametrave tё performancёs sё metodave tё analizave kimike nё rrugё statistikore duke
vlerësuar pёrpikёrinё, saktёsinё, pasigurinë si dhe parametra tё tjerё.
Nё vlerёsimin e përmbajtjes sё fenoleve nё ujёrat natyrore janë aplikuar dhe janë vlerësuar pёr herё tё parё nё vend tre
metoda spektrofotometrike: metoda direkte, metoda me ekstraktim dhe metoda e spektrofotometrisё jonokёmbyese. Janё
gjetur nivelet e përqendrimit tё fenoleve nё 15 ujёra nёntokёsore tё zonës naftёmbajtёse tё Mallakastrёs, duke gjetur nё
mjaft raste nivele qё janë mё tё larta sesa normat e lejuara.
Gjatë viteve 2001-2009 në periudhën vjeshtë-pranverë në ujin e pijshëm të Bovillës ka pasur shqetësime në lidhje me erën
dhe shijen e papëlqyeshme, e cila ka detyruar impiantin trajtimit qё të përdor trajtimin e ujit me qymyr aktiv. Pёr t’ju
përgjigjur këtij shqetësimi u aplikua, pёr herё tё parё, metoda GC-MS për identifikimin e komponimeve që shkaktojnë
kёtё dukuri.
Fjalë kyçe: ujërat e burimeve nёntokёsore, parametrat kimikë, fenoli, GC-MS

Abstract
Natural waters are an important natural resource in our country and chemical evaluation of their quality is of particular
importance. In despite of the studies conducted so far on this subject there are still gaps mainly related to the limited
number of chemical parameters studied and monitoring of various water resources. The dissertation presented for the
"Doctor of Science" degree is focused on three chemical-analytical objectives: 1) The study of the quality of groundwater
in the oil- field of Patos-Marinza; 2) The study of the analytical methods for determination of phenol concentration in
natural waters applying three spectrophotometric methods; 3) Potential use of Gas Chromatography- Mass Spectrometry
(GC-MS) for the identification and determination of the compounds which cause taste and odour in Bovilla’s drinking
water reservoir.
In the present study 14 physico-chemical parameters, and concentration of 6 main ions, 6 heavy metals and 4 nutrients
were determined to evaluate the quality of groundwater in the oil-field of Patos-Marinza. The evaluation of the
groundwater quality in this area presents a special importance because of unauthorized use as drinking water. Quality
assessment is based on the requirement of the Council Directive relating to the quality of water intended for human
consumption [98/83/EC] as well as on the requirement of the Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning
the quality required of surface water intended for the abstraction of the drinking water in the Member States. Water from
these resources meets the A1 category requirements (according to 75/440/EEC) for the measured parameters and may be
used as drinking water after the necessary treatments, with the exception of well Nr. 8 (in Zharrёz), which is mainly
categorized as A2. A statistical evaluation of the performance parameters for the analytical methods was also conducted
assessing precision, accuracy, uncertainty and other parameters. Three spectrophotometric methods for determination of
phenol were optimized and validated: direct photometric method, chloroform extraction method and ion-exchange
spectrophometry method.
From 2001 to 2009 the Bovilla drinking water (principal supply of Tirana), has faced with taste and odour problems
usually during fall and winter time up to early spring. The nuisance, often quite severe, could only be removed by using
advanced and costly treatments through adsorption on activated carbon treatment plant. In order to understand better
source of taste and odour in water, the GC-MS water samples were analyzed using GC-MS technique.
Keywords: groundwater, chemical parameters, phenol, GC-MS

