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ABSTRAKT

Uji përfaqëson përbërësin më të rëndësishëm gjatë prodhimit të pijeve joalkoolike. Në pijet
joalkoolike, uji merr pjesë prej 86-94%, në prodhimin final. Uji i destinuar për prodhimin e
pijeve joalkoolike krahas karakteristikave cilësore duhet të plotësojë edhe sigurinë
bakteriologjike. Për këtë, qëllimi kryesorë i hulumtimit është analizimi i disa parametrave
cilësor dhe të sigurisë bakteriologjike të uji i patrajtuar dhe i atij të trajtuar dhe rezultat e
fituara do të tregojnë i njëjti sa i përmbush kriteret për ujin që destinohet për prodhimin e
pijeve joalkoolike bazuar në kërkesat për recepturë. Mostrat e ujit janë marrë në impiantin e
ujit para trajtimit, para dhe pas klorinimit, para dhe pas ozonimit, ku janë analizuar këto
parametra fizikë dhe kimikë: shkalla pH, përçueshmeria elektrike, alkaliniteti, fortësia e ujit,
klori total, si dhe janë analizuar edhe disa parametra bakteriologjik, si: bakteret totale dhe
koliformet. Mostrat janë analizuar në laboratorët e akredituar dhe ato intern të fabrikës.
Rezultatet e fituara të analizave fizike, kimike dhe bakteriologjike krahasohen me standardet
e ujërave të destinuar si lënd e parë ndihmëse në procesin e prodhimit të pijeve joalkoolike.

Fjalët kyçe: trajtimi i ujit, analizat fizike, analizat kimike, analizat bakteriologjike, klorinimi,
ozonimi, standardet.
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1. HYRJE
Rëndësia e ujit është e jashtëzakonshme, sepse merr pjesë në përbërjen e të gjitha qenieve të
gjalla, luan rol në proceset biokimike të qelizave në bimë dhe shtazë, paraqet mjedisin në të
cilin kryhen shumë procese fiziologjike, etj. Uji, i cili gjendet në planetin tonë është përherë
në qarkullim. Forca themelore lëvizese e qarkullimit të ujit në biosferë është energjia e diellit.
Nën ndikimin e rrezeve të diellit, uji i cili gjindet në oqeane, detra, liqej, këneta, lumenj dhe
shtresat sipërfaqësore të tokës avullohet duke shkuar në atmosferë. Avulli i ujit, i cili është
krijuar në këtë mënyrë, nga atmosfera, nën ndikimin e ndryshimeve të temperaturës,
transformohet në re, prej të cilave krijohen të reshurat (shiu, bora, vesa, breshëri, etj) (Hoxha,
E & Mustafa, B. 2016).

Figura 1. Avullimi dhe kondenzimi i ujit (qarkullimi i ujit në natyrë)
Burimi i informacionit : www.islamgjakove.net
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Meqenëse me veçoritë e veta fizike dhe kimike hidrosfera dallohet prej sferave të jetës në
tokë, ajo paraqet ambient specifik ekologjik. Veçoritë fizike të hidrosferës janë viskoziteti i
vogël, gjë që mundëson lëvizjen më të lehtë të organzimave në të, pesha specifike më e ulët
se në litosferë, rritja e shtypjes për 1 atmosferë në çdo 10m thellësi, temperaturë më stabile e
cila rrall herë zbret nën 0°C dhe intensitet më të dobët të dritës krahasuar me mjedisin tokësor
dhe ajror. Nga veçoritë kimike të ujit, më parë duhet cekur praninë e kripërave të tretura në
të. Në këtë aspekt ka dallime të mëdha mes ujërave të deteve, oqeaneve dhe atyre tokësore.
Në ujërat e deteve dhe oqeaneve (ujërat e njelmta) sasia e kripërave të tretura në ujë është
edhe mbi 35g në litër (3.5%), ndërsa në ujërat tokësore(të embla) prej 0.01 deri 0.06 g në
litër, apo 0.001 – 0.006%. Luhatjet e sasisë së O2 dhe CO2 në ujë varet shumë edhe nga
luhatjet e temperaturës së tij dhe dinamizmit të proceseve jetësore të organizmave që jetojnë
në të(Hoxha, E & Mustafa, B. 2016).
Radhitja hapësinore e elektroneve në molekulë i jep asimetri elektrike ujit dhe si të tillë e bën
këtë molekulë polarizuese. Molekula e ujit paraqet një dipol elektrik permanent dhe
praktikisht merret si tretës universal(Durguti. V. 2017).

Figura 2. Molekula e ujit (modeli planetar, tre-dimensional dhe formula strukturale)
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Uji i thjeshtë në bazë të origjinës mund të jetë:
1. Nëntokësor (bunari, burimi, arterial);
2. Sipërfaqësor (lumi, liqeni);
3. Atmosferik (shiu, bora);
Të gjitha këta ujëra mund të përdoren për pije apo në procesin e prodhimit të pijeve
joalkoolike, mirëpo paraprakisht para së të përdoren duhet ti nënshtrohen trajtimeve të
ndryshme, për arsye se këta ujëra kanë përbërje kimike të ndryshme dhe mundë të jenë të
ndotura nga aspekti mikrobiologjik, si pasojë mund të ndikojë negativisht në prodhimin final,
si dhe mundë të jetë i dëmshëm për shendetin e konsumatorit. Uji i bunarit dhe burimit
ndodhen ne vend në shtresen e parë, mirëpo ndryshojnë nga përbërja kimike dhe nga aspekti
higjenik, për këtë arsyje gjatë përdorimit në proceset e prodhimit të pijeve joalkoolike,
trajtimi i tijë është i domosdoshëm. Uji arterial është marr nga shtresat më të thella dhe nga
aspekti mikrobiologjik është i përsosur, ka përmbajtje të lartë të lëndeve minerale dhe më pak
organike, mirëpo për shkak të primesave të huaja duhet patjetër para përdorimit të trajtohet.
Kohët e fundit ato janë ujëra rregullisht të kontaminuar, për këtë arsyje duhet ti nënshtrohet
një filtrimi të plot sidomos nga aspekti bakteriologjik(Durmishi.N, 2019).
Pas lëndëve të para uji përfaqson komponentin më të rëndësishëm e gjith prodhimit të pijeve
joalkoolike. Përveç asaj që është përbërës i prodhimit rëndësia e ujit është në atë se është i
domosdoshëm në gjith procesin e përgatitjes së lëndëve të para, ambalazhit dhe pajisjeve. Për
pijet freskuese joalkoolike uji merr pjesë nga 86-94% në prodhimin final. Nga kjo kuptohet
se destinimi i ujit për prodhimin e pijeve joalkoolike duhet ti plotësoj kërkesat e veçanta për
cilësi dhe siguri (mikrobiologjike). Roli i ujit në përbërjen e pijeve joalkoolike është shumë
më rëndësi për arsyje se:
- Mundëson tretjen e përbërësve të dhënë dhe plotësimin e vetive të tyre;
- Merr pjesë në formimin e ngjyrës, aromës, shijes dhe viskozitetit;
- Siguron formimin e karakteristikave bazë fizike të prodhimit final (Durmishi.N,
2019).
Cilësia e ujit është një term që përdoret për të përshkruar karakteristikat kimike, fizike dhe
mikrobiologjike të ujit. Këto atribute ndikojnë në përshtatshmërinë e ujit për konsum njërzor,
ujitje, përdorim industrial si dhe për shëndetin e ekosistemit. Përbërsit kimik të ujit janë
substanca që shpërndahen në ujë, përfshirë gazrat (p.sh O2 dhe CO2, metale (p.sh Fe dhe Pb),
lëndë ushqyese (p.sh N dhe P), pesticide (p.sh atrazine dhe endosulfan) dhe përbërës të tjerë
organik (p.sh bifenilet poliklorinuar). Karakteristikat me të zakonshme fizike të ujit janë
ngjyra, aroma, temperatura, shija dhe turbullira, ndërsa përbërësit mikrobiologjik të ujit janë
organizma të gjallë duke përfshirë bakteret (p.sh Escherichia coli, viruse, protoazorë(p.sh
cryptonposidious), fitoplankton (d.m.th algat mikroskopike), zooplankton(d.m.th kafshë të
imta), insekte, bimë dhe peshq(Li, Y & Migliaccio, K., 2011).
3

Monitorimi i cilësis së ujërave është praktikë e vlerësimit të karakteristikave kimike, fizike
dhe mikrbiologjike të ujit në lumenj, liqene, grykëderdhje, ujëra bregdetare dhe ujërat
nëntokësore në lidhje me standardet e përcaktuara dhe sigurinë e informacionit nëse këta
ujëra janë adekuat për përdorime specifike siç janë: pirja, ujitja, përdorimi në industri
ushqimore dhe shëndetin e ekosistemit.
Objektivat e monitorimit të cilësisë së ujit shpesh përfshijnë:
1) Identifikimin e specifikave të problemeve e cilësis së ujit që ndikojnë në shendetin e
njërzve dhe ekosistemeve;
2) Përcaktimin e tendencave afatgjate në cilësinë e ujit;
3) Dokumentimin e efekteve të parandalimit të ndotjes ose përmirësimin;
4) Sigurimin e provave për pajtueshmerinë e rregullave dhe mosmarrëveshjet ligjore(Li, Y &
Migliaccio, K., 2011).
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1.1. Qëllimet dhe objektivat e punimit
Bazuar në rëndësinë e ujit, që përdoret si lënd e parë ndihmëse në procese të ndryshme të
prodhimit të pijeve joalkoolike, qëllimi kryesorë i këtij punimi është: krahasimi i disa
parametrave cilësor dhe të sigurisë bakteriologjike të ujit si lënd e parë ndihmëse në procesin
e prodhimit të pijeve joalkoolike.
Ndërsa objektivat e këtij punimi janë:
- Analizimi i disa parametrave fizike, kimike të ujit dhe krahasimi i tyre me standardet për
ujin që destinohet për procesin e prodhimit të pijeve joalkoolike.
- Analizimi i disa parametrave bakteriologjik të ujit dhe krahasimi i tyre me standardet për
ujin që destinohet për procesin e prodhimit të pijeve joalkoolike.
- Nga rezultatet e fituara të analizave fizike, kimike dhe bakteriologjike të ujit, të nxirren
konkluzionet dhe rekomandimet.

1.2.Rëndësia e studimit
Ky studim do të ketë rëndësi shkencore dhe praktike për analizimin dhe shqyrtimin e disa
parametrave fizikë, kimikë dhe bakteriologjik të ujit të destinuar për prodhimin e pijeve
joalkoolike. Së pari, studimi do të ketë rëndësi pasi do të ofrojë rezultate të analizave para
klorinimit dhe pas klorinimit të ujit, para dhe pas ozonimit dhe në bazë të rezultateve të jepen
rekomandimet për ujin që destionohet për prodhimin e pijeve joalkoolike, të krahasohet
trajtimi i ujit në dy impiante të ndryshme të trajtimit. Së dyti, uji i trajtuar të vlerësohet nga
aspekti bakteriologjik, fizik dhe kimik.
1.3. Rezultatet e pritura
- Do të kemi rezultate të analizave të ujit të patrajtuar nga aspketi fizik, kimik dhe
bakteriologjik;
- Do të kemi rezultate të analizave të ujit të trajtuar me klorinim, nga aspketi fizik, kimik dhe
bakteriologjik;
- Do të kemi rezultate të analizave të ujit të trajtuar me ozonim, nga aspketi fizik, kimik dhe
bakteriologjik.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë kapitull do të diskutohet për karakteristikat fizike, kimike dhe bakteriologjike të ujit
që destinohet për prodhimin e pijeve joalkoolike. Do të diskutohen edhe disa procese të
trajtimit të ujit.
2.1. Karakteristikat fizike dhe kimike të ujit
Sasinë e ujit që e përmban prodhimi final, një pjesë futet si pjesë përbërëse nga lënda e parë,
pjesa tjetër shtohet. Në prodhimin e pijeve uji fiziologjik zëvendësohet me atë të shtuar, për
atë mund të përdoret ujë i zakonshëm apo mineral, e cila varet nga receptura dhe qëllimi i
produktit. Cilësia e ujit të destinuar për prodhimin e pijeve joalkoolike vlerësohet në bazë të:
vetive shqisore (senzorike), përbërjes kimike dhe sigurisë bakteriologjike(Durmishi.N, 2019).
Uji duhet të jetë pa ngjyrë, pa erë me shije freskuese. Të gjitha këto veti janë të lidhura
ngushtë me përbërjen e tij kimike, kurse vetia freskuese është e varur nga temperatura e tijë.
Kështu, kripërat e magnezit, në qoftë se ata janë prezente në sasi të larta, i japin ujit shije të
hidhur, kripërat e natriumit shije të kripur, hekuri të pa këndëshme etj. Shije dhe aromë të
pakëndshme ujit i japin lëndët organike dhe produktet e degradimit të tyre. Në këtë rast uji ka
shije si myk, kalbët, druri, bari, me këtë edhe aroma nuk është erë karakteristike e pastër, e
ujit të sigurt(Durmishi.N, 2019).
- Temperatura e ujit ndikon në disa nga vetitë dhe karakteristikat e rëndësishme fizike të ujit:
kapaciteti termik, dendësia, pesha specifike, viskoziteti, tensioni sipërfaqësor, përçueshmëria
specifike, kripësia dhe tretshmëria e gazrave të tretur etj. Shkalla e reaksionit kimik dhe
biologjik rritet me rritjen e temperaturës. Shkalla e reagimit zakonisht supozohet të
dyfishohet për një rritje të temperaturës prej 10 °C (Shah.Ch.RR, 2017).
- Në ujë mund të treten sasi të mëdha substancash të gazëta. Ndërmjet këtyre, gazi karbonik
e oksigjeni janë më të rëndësishmit. Gazi karbonik tretet lehtësisht në ujë, ku arrin
përqëndrim 2000ppm (në vëllim) në 25°C dhe 5000ppm në 0°C. Kjo sasi përfaqëson 1% të
vëllimit të gazit karbonik që përmbahet në çdo litër ujë. Përmbajtja e gazit karbonik në ujërat,
luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e pH të tij, por përqëndrimi i joneve alkaline
ndikon gjithashtu, mbasi këto të fundit kushtëzojnë, pak a shumë, bazicitetin e ujërave. Gazi
karbonik i tretur në ujë gjendet në tri forma kimike: CO2 i lire; jon bikarbonati (CO3H ̄ ); jon
karbonati (CO3 ̄ ). Përpjestimi relative ndërmjet tyre është i lidhur me pH; kjo do të thotë se
forma kimike e CO2 dhe pH kanë ndërvarësi të ndërsjellt. Oksigjeni, asnjëherë nuk takohet
në përqëndrime të larta, si në ujërat kontinentale ashtu edhe në ujërat detare, mbasi
tretshmëria e tij në ujë është e vogël. Përmbajtja maksimale e oksigjenit të tretur në ujë është
10cmᶟ/L. Sasia e oksigjenit të tretur në ujë, zvogëlohet me rritjen e temperatures (Peja.N,
2003).
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- Gjatë kalimit të ujit nëpër shtresa të ndryshme të korës së tokës, uji bën tretjen e
substancave të ndryshme dhe për këtë arsye, në ujin e burimeve dhe të lumenjeve gjenden
0.01 – 0.2 % substance të ngurta (komponime të kalciumit dhe magnezit). Ujërat e burimeve
përmbajnë sasi të ndryshme të materialeve të tretshme inorganike dhe organike. Më së
shpeshti ato përmbajnë karbonate, sulfate, klorure etj. Ujërat natyrore që përmbajnë të tretura
sasi të mëdha të komponimeve të kalciumit dhe magnezit, quhen ujëra të forta, për ndryshim
nga ujërat e buta të cilat përmbajnë sasi të vogla të këtyre komponimeve. Në varësi nga lloji i
substancave të tretura në ujë, këto ujëra ndahen në të njelmta (nga prania e NaCl), të idhëta
(nga prania e magnezit) dhe të tharta (nga prania e CO2)(Lajci.A & Kalaj.V, 1998).
Përveç këtyre përbërësve në ujë mund të përmbaj edhe kripëra të mësipërme të aluminit,
silikate, si dhe kokrra metalike alkaline. Nga gazrat në ujë rregullisht ndodhen oksigjeni dhe
hidrogjeni. Përbërja kimike e ujit kontrollohet për parametrat: mbetja e thatë, fortësia, vlera
pH dhe përmbajtja e gazrave. Mbetja e thatë përfaqëson përmbajtjen e përgjithshme të
kriprave të cilat mbesin pas avullimit të sasisë së caktuar të ujit. Uji cilësor nuk duhet të
përmbajë mbetje të thatë më shum se 100mg/L. Fortësia e ujit është treguesi më i
rëndëndësishëm i cilësisë së ujit, në veçanti nga aspekti teknologjik. Kjo është e kuptueshme
duke marrë parasysh që përmbajtja e kriprave mund të reagojnë me përbërësit e produktit,
duke ndryshuar përbërjen e tijë me këtë edhe vetitë(Durmishi.N, 2019). Fortësia e ujit është e
lidhur me TDS (Përqëndrimi i solucioneve të tretura). Përfaqëson përqëndrimin e
përgjithshëm e joneve Ca2⁺ dhe joneve Mg2⁺ dhe shprehet si ekuivalent në CaCO3. Jonet e
tjera (si Fe2) gjithashtu mund të kontribuojnë në fortësin e ujit. Fortësia shprehet si mg/L
CaCO3 e cila përdoret për të klasifikuar ujërat nga të “butë deri më të “fortë”(Shah.Ch.RR
(2017).
Tabela 1. Marrëdhënia e përqëndrimit të fortësisë dhe klasifikimi i ujit natyral
Fortësia në mg/L CaCO3
0 - 60

61 - 120

121 - 180

>180

Klasifikimi i ujit
i butë

mesatarisht i fortë

i fortë

shumë i fortë

Burimi i informacionit: (Shah.Ch.RR (2017)
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Fortësia është një tregues potencial i precipitimit të karbonateve të kalciumit në kullat ftohëse
dhe kaldaja, etj. Uji i fortë është më pak gërryes se uji i butë(Shah.Ch.RR, 2017).
Përçueshmëria elektrike: Përqendrimi i solucioneve të tretura totale (TDS) është i lidhur me
përçueshmërinë elektrike (µS/cm) ose përçueshmëri specifike. Përçueshmëria mat kapacitetin
e ujit për të transmetuar rrymën elektrike. Përçueshmëria është një term relativ dhe
marrëdhënia midis përqendrimit të TDS dhe përçueshmërisë është unike për një kampion të
caktuar uji dhe në një gamë specifike përqendrimi TDS. Përçueshmëria rritet me rritjen e
përqendrimit të TDS. TDS dhe përçueshmëria ndikojnë në mostrën e ujit dhe tretshmërinë e
përbërjeve dhe gazeve pak të tretshëm në ujë (p.sh. CaCO3 dhe O2). Në përgjithësi,
korroziviteti i ujit rritet pasi TDS dhe EC rriten, duke supozuar se variablat e tjerë mbahen
konstantë(Shah.Ch.RR, 2017).
Fortësia e ujit shprehet përmes përmbajtjes ekuivalente të CaCO3, e shprehur në
përqendrim të masës (mg/L), por në praktikën teknike është e zakonshme ajo të shprehet në
shkallë. Ekzistojnë më shumë lloje të shkallëve:
- gjermane (1°dH i përgjigjet 10mg/L CaO)
- franceze (1°franc i përgjigjet 10mg/L CaCO3)
- angleze (1°angl. i përgjigjet 14,3mg/L CaCO3) (Janevska.S, 2014).
Tabela 2. Cilësia e ujit sipas fortësisë e shprehur në shkallë gjermane
Fortësia e ujit (°dH)

Cilësia e ujit

0-5

Shumë e butë

5 – 10

10 - 15

15 - 25

Më shumë se 25

E butë

Mesatarisht e butë

E fortë

Shumë e fortë

Burimi i informacionit : Janevska.S, 2014
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2.2. Mikrobiologjia e ujit
Uji është një mjedis në të cilin kohë pas kohe mund të gjenden thuajse të gjitha llojet e
mikroorganizmave. Ata në ujë futen përmes ajrit, tokës, ujërave të zeza, mbetje organike nga
biomasa e vdekur e bimëve dhe kafshëve etj. Shumica e këtyre mikroorganizmave nuk mund
të mbijetojnë në ujë sepse në ujë nuk ka materie ushqimore të mjaftueshme. Megjithatë ka
mikroorganizma që jetojnë në mënyrë të përhershme në ujë duke u plotësuar nevojat me sasi
minimale të materive ushqyese që ndodhen në ujë. Uji është shumë i rëndësishëm në
industrinë ushqimore ka përdorim të gjerë në prodhimin e produkteve të ndryshme
ushqimore, si uji teknologjik në procese të ndryshme, si dhe për qëllime higjienike.
Pavarësisht nga vendi i përdorimit, uji i destinuar për industri ushqimore duhet ti plotësojë
standardet e ujit për pije(Ferati.I, 2017).
Sipas rëndësisë higjienike, bakteret që më së shpeshti janë të pranishme në ujë mund të
ndahen në disa grupe:
a) Bakteret saprofite (gjinitë: Pseudomonas, Achromobacter, Alkaligenes, Flavobacterium,
Xantomonas, Serratia, Erëinia, Micrococcus, Sarcina, Vibrio dhe Bacillus);
b) Bakteret oportuniste (Aerobacter aerogenes, Aerobacter liquefaciens, Aerobacter clocacae,
Pseudomonas aeruginosa);
c) Bakteret patogjene (gjinitë: Salmonella, shigella, Leptospira, Mycobacteriae, Vibio
comman etj.)(Ferati.I, 2017).
Përveç këtyre duhet theksuar edhe bakteret që mund të shkaktojnë korrozionin e gypave të
ujësjellësit, pompave dhe mjeteve të tjera (Gjinitë Desulphovibrio etj.). Nga aspekti higjienik
janë të rëndësishëm bakteret të cilët kanë origjinë nga trakti intestinal i njerëzve dhe kafshëve
(bakteret e gjinisë Proteus, Streptococci etj.), të cilët merren si indikatorë të kontaminimit
fekal të ujërave. Prania e tyre në ujë mundtë jetë tregues se uji ka qenë në kontakte me ujërat
fekale, respektivisht rrezik për praninë në të i baktereve patogjene, veçanërisht i atyre
shkaktarë të sëmundjeve infektive të zorrëve: Tifo, Dizenteria, Kolera etj(Ferati.I, 2017). Në
dallim prej baktereve patogjene, lloje të tjera të baktereve të zakonshme në traktin e zorrëve
të kafshëve dhe njeriut, më gjatë jetojnë në ujë dhe nëse identifikohen në ujë, atëher kjo është
tregues se uji ka kontaminim fekal, respektivisht egziston rrezik potencial që në ujë të jenë të
pranishëm bakteret patogjen. Kështu këta baktere janë të njohur si indikatorë fekal ku bëjnë
pjesë: Bakteret koliforme, streptokokët, bakteret e gjinisë Proteus, bakteret e gjinisë
Clostridium etj(Ferati.I,2017).
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2.3. Trajtimi i ujit
Prodhuesit e pijeve përballen me sfida unike në fushën e trajtimit të ujit. Burimet e ujit,
proceset e dezinfektimit dhe mbetjet e trajtimit mund të ndikojnë në shijen dhe cilësinë e
produktit përfundimtar. Shëndeti dhe siguria në prodhim dhe produkti përfundimtar është
jetik për prodhuesit e pijeve. Prodhuesit e pijeve duhet të mbrojnë konsumatorët dhe
punonjësit e tyre(www.thermofisher.co.nz).
2.3.1 Proceset e trajtimit të ujit
1. Mikrofiltrimi: është process fizikë i heqjes fizike të pezullive të ngurta nga uji, zakonisht
përmes një membrane. Për dallim prej nanofiltrimit dhe osmozës së kundërt, mikrofiltrimi
përdoret vetëm për filtrim fizikë për të hequr grimcat në intervalin 0.1 deri në 10mikron, duke
përfshirë bakteret, por nuk i largon ndotësit e tretur që i largojnë nanofiltrimi dhe osmoza e
kundërt. Zakonisht mikrofiltrimi i ujit kryhet në ndarje të rrjedhjes së tërthortë, rrjedhja futet
nën presion dhe kalohet mbi një sipërfaqe të membranës në një rrugë të kontrolluar të
rrjedhjës. Pjesa e rrjedhjes që kalon nëpër membranë quhet depërtim. Materialet që nuk
kalojnë nëpër membranë shpërndahen dhe quhen koncentrat. Ky process operon në një
presion më të ulët se nanofiltrimi dhe osmoza e kundërt, zakonisht më pak se 100psi (6.89476
bar)(www.water professionals.com).
2. Filtrat shumështresorë: zakonisht përdoren 3 shtresa të filterit për filtrim: anthracit, rërë
dhe zhavor. Këto filtera shpesh zgjidhen për tu përdorur në filtera më shumë filtra për shkak
të dallimeve të dukshme në dëndësinë e tyre. Shtresimi i këtyre filtrave është në bazë të
dëndesisë së tyre: anthraciti do të shtresohet në krye të filtrit, ndërsa rëra në mes të filtrit
ndërsa zhavorri në fund të filtrit. Ky shtresim i filtrave inkurajon ndotësit më të mëdhenj të
futen në bllokim në shtresen e parë, me grimcat më të vogla që zhyten më larg në shtresat e
poshtme. Ky bllokim i ndotëseve në këtë menyrë lejon heqjen më të efektshme të turbullirës.
Një filtër më shumëfiltera mund të largojë grimcat deri në 10-25 mikron. Funksionon ne një
presion më të lartë diferencial, është i detyruar të drejtojë grimcat aq thellë në shtresen e
filtrave që shpërlarja nuk është në gjendje ti heq të gjitha. Me kalimin e kohës, fillon
grumbullimi i papastërtive thellë në filtër, do të shkaktojë funksionim të shkurtët të filtrit dhe
presione diferenciale të mëdha. Shpërlarja mund të përfshijë pastrimin e ajrit për të ndihmuar
në lirimin e papastërtive të paketuara në shtresen e filtrave. Cikli i shpërlarjes fillon nga
poshtë që uji të rrjedh nga ena e filtrit(www.waterprofessionals.com). Nëse përmbajtja e
hekurit në ujin e papërpunuar ëshë shumë e lartë, para filtrimit instalohet një reaktor
precipitimesh. Përdorimi i një agjenti flokulues, në shumicen e rasteve përdoret klorur
poliminium (PAC), do të grumbullojë hekurin në mënyrë që të hiqet lehtësisht nga filtri.
Përdorimi i gëlqerës është i mundur, pasi kjo rrit vleren e pH-së dhe shërben si kristal në
procesin e flokulimit. Nëse përmbajtja e manganit në ujin e patrajtuar është shumë e lartë, për
largimin e tij përdoren filtra greensand që mbeshtetet tek oksidimi i manganit dhe heqjen e
saj të mëvonshme përmes filtrit. Është nje filter granular natyrisht me përmbajtje të
konsiderueshme te manganit oksid. Ky oksid vepron si katalizator për oksidimin e manganit
të tretur në ujë. Nëse uji përmban arsenik, ai mund të hiqet me filtera GHC (hiroksid ferrik i
grimcuar) që përmbajnë hidroksid ferrik granular i sintetizuar(www.euwa.com).
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Figura 3. Tanku me filtra shumë shtresorë
3. Osmoza e kundërt: gjatë trajtimit të ujit më osmozë reverse, përbërësitë jonik mbahen
kryesisht, ndërsa uji i pastërt kalon nëpër mëmbranë gjysme të përshkrueshme për shkak të
presionit të aplikuar. Membranat e osomozës së kundërt operohen në modalitetin e rrjedhjes
së kryqëzuar. Ndërsa uji i pastërt prodhohet në sekonda, një sasi e vogël e ujit rrjedhë përtej
sipërfaqës së membranës duke krijuar forca të mjaftueshme te besueshme dhe vazhdimishit
hiqen jonet e mbajtura nga sistemi i osmozës së kundërt. Presioni i nevojshëm për operimin e
osmozës së kundërt deri 10 bar. Rendimenti deri në 98 %. Përformanca e membranave në
osmozë reverse mund të preken nga të ashtuquajturit ndotësit ose shkallëzuesit. Ndotës është
depozita organike ne membranë të cilat janë të pakten te hequr pjesërisht nga sipërfaqja e
membranës nga pastrimi i përshtatshëm. Shkallëzimi është precipitimi i kripërave inorganike
në sipërfaqe të membranës(www.euwa.com).
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Figura 4. Osmoza reverse (e kundërt)
4. Ultrafiltrimi: është një alternativë moderne për filterat klasik të rërës dhe filterat
shumështresorë, si osmoza e kundërt, është një process membranash i drejtuar nga presioni.
Ajo largon çdo lloj grimcash nga uji. Në krahasim me mikrofiltrimin, ajo ka një madhësi më
të vogël poresh dhe kështu mban bakteret dhe viruset deri në >99.999 %. Kështu ultrafiltrimi
është një pengesë mikrobiologjike efektive. Filtrati është i pavarur nga luhatjet e cilësisë së
ujit të papërpunuar të besueshëm pa grimca dhe turbullirë. Ultrafiltrimi siguron një pengesë
absolute me madhësinë e saj të përafërt 0.02 mikron(www.euwa.com).
5. Filtrat polish: Përdoren pas trajtimit me rërë dhe filtrimi me karbon të aktivizuar.
Parandalon që grimcat e imëta të jenë të pranishme në ujin e produktit përfundimtar të pijeve.
Parandalon rërën, grimcat e tjera të ngurta nga hyrja në rrjetet dhe instalimet e shpërndarjes
së ujit. Minimizon rrezikun mikrobiologjikë, me pak grimca në ujin e produktit të trajtuar,
lehtësisht mund të pastrohen filterat polish nga jashtë. Shkalla e rrjedhës normale 10120m3/orë për njësi. Dizajn i plotë i çelikut inox, filtra normal 15 dhe 25 mikron, tubacion
vetë-kullues për pastrim dhe dezinfektim i besueshëm(www.veolia watertechnologies.com).
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Figura 5. Filterat polish
6. Dezinfektimi me klor: klori është një oksidues i fortë që përdoret zakonisht në trajtimin e
ujit, për oksidimin dhe dezinfektimin. Si oksidues, klori aplikohet për të kontrolluar rritjen
mikrobiologjike dhe për të hequr komponimet e ngjyrës, shijes dhe aromës, hekurit dhe
manganit dhe ndotësve të tjerë të tretur inorganik si arseniku. Si dezinfektues kryesor klori
aplikohet për dezinfektimin dhe për të kontrolluar aktivitetin e mikroorganizmave në sistemin
e shpërndarjes. Klori është i disponueshëm si hipoklorit i natriumit (NaOCl) ose hipoklorit i
ngurtë i kalciumit (Ca(OCl)2). Të gjitha format e klorit, kur aplikohen në ujë formojnë acidin
hipoklorit (HOCl). Klori i gaztë acidifikon ujin dhe zvogëlon alkalitetin, ndërsa format e
lëngta dhe të ngurta të klorit rrisin pH-në dhe alkalitetin në piken e aplikimit. Të dy format
HOCl dhe Ocl ̄ quhen klor i lirë. Përqendrimi(C), koha e kontaktit (T), vlera pH dhe
temperatura ndikojnë në efektivitetin e aplikimit të klorit. Produkti i përqëndrimit dhe kohës
(cT) është parametri më i rëndësishëm operacional në dezinfektimin e ujit. Megjithëse rritja e
dozës rrit aftësinë e klorit për të oksiduar dhe dezinfektuar, mund të çojë gjithashtu në
çështjen e formimit të shijes dhe erës dhe në formimin e nënprodukteve të dezinfektimit nga
reagimi i klorit më lënd organike(www.iaspub.epa.gov).
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Figura 6. Tanku (pajisja) për klorinim
7. Filtrat e karbonit aktiv: filtrat e karbonit aktiv janë të përdorura në procesin e heqjes së
komponimeve organike dhe klorit të lirë, duke e bërë kështu të përshtatshëm ujin për
përdorim në proceset e prodhimit. Filtrimi me karbon aktiv, si me ç'do metodë të trajtimit të
ujit, nuk është i aftë të heqë ç'do lloj të mundshëm ndotësi. Për shembull, natriumin,
mikroorganizmat, fluori dhe nitratet nuk mund të hiqen me filtrimin me filtera me karbon
aktiv. Për më tepër, metalet e rënda, siç është plumbi, mund të hiqen vetëm me një llojë
shumë specifik të trajtimit të ujit me karbon aktiv. Karboni aktiv mund të shfaq karakteristika
të ndryshme të përformancës në varësi të shtresave nga e cila rrjedh (p.sh qymyrgur
bituminoz ose anthracit, qymyr druri kocka, guaska e kokosit) dhe nga mënyra e prodhimit të
saj. Para përdorimit të llojit të filtrave me karbon aktiv duhet të specifikohet ndotja e
indentifikuar dhe nivelin e pastërtisë së kërkuar(www. waterprofessionals.com).
- Ekzistojnë dy mënyra kryesore të aktivizimit:
1. Aktivizimi me avull: kryhet duke përdorur avull në temperaturë 800°C dhe 1000°C. Në
këtë temperaturë ndodh një reagim i mënjëhershëm ujë-gaz, duke gazifikuar materialin e
karbonizuar. Ajri futet më pas për të djegur gazrat, pa djegur karbonin. Karboni i aktivizuar
nga avulli në përgjithësi ka një strukturë të mirë të poreve ideal për adsorbimin e
komponimeve të fazës së lëngëshme dhe te avullit(www.waterprofessionals.com).
2. Aktivizimi kimik: karboni së pari mbushet me një agjent të fuqishëm dehidratues,
zakonisht një formë paste të acidit fosforik (P2O5) ose klorur zinku(ZnCl2). Pasta nxehet në
temperaturë 500°C dhe 800°C për të aktivizuar karbonin. Aktivizimi kimik prodhon karbon
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të aktivizuar me një strukturë pore shumë të hapur, duke e bërë atë më të përshtatshëm për
adsorbimin e molekulave të mëdha(www.waterprofessionals.com).
- Karboni i aktiv mund të përdoret për të larguar klorin e lirë pas trajtimit të ujit me klorinim.
Deklorinimi ndodh me shpejtësi dhe normat e rrjedhjes janë zakonisht të larta. Filtri i
karbonit aktiv duhet të zëvendësohet pasi aftësia e tij për të deklorinuar ujin do të bjerë
ngadalë. Një disavantazh është së ndërsa klori hiqet nga shtresat më të larta të filtrave me
karbon aktiv, siguron një mjedis të lagur ideal për rritjen dhe përhapjen e baktereve(www.wa
terprofessionals.com).
- Filtrat e karbonit aktiv përdoren për deklorinim dhe adsorbim. Deklorinimi është një process
shumë i shpejtë, në të cilin karboni aktiv merr pjesë në reaksion dhe klori i lirë shndërrohet në
klorur. Reaksioni bëhet brenda sekondave në 10cm të sipërme të shtratit të filtrit. Në rastin e
adsorbimit i cili përdoret për largimin e THM (tri-halo-metan) ose eleminim e aromës dhe
ngjyrës së padëshiruar, filtri i karbonit aktiv përdoret si shtrat kromotografik
(www.euwa.com).
- Trihalomethanet (THM): janë një grup prej 4 kimikateve që formohen së bashku nga
dezinfektimi me klor nga produktet e tjera, kur klori ose dezinfektuesit tjerë përdoren për të
kontrolluar ndotësit mikrobiologjikë në ujin e pijshëm reagojnë edhe me materiale organike
dhe inorganike që ndodhen në ujë duke formuar kështu trihalomethanet(www.waterresarch.net).
- Trihalomethanet janë kloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane dhe
bromoform. Katër trihalomethanet (THM) të listuara më poshtë:
1. Trichloromethane (chloroform) – CHCl3;
2. Dibromochloromethane – CHClBr2;
3. Bromodichloromethane – CHCl3Br;
4.Tribromomethane – CHBr3, këto janë të gjitha nënprodukte të klorifikimit(www.waterresarch.net).
- Ato janë kancerogjene të grupit B të kancerit. Dibromochloromethane është rreziku më
serioz i kancerit (0.6mg/L), i ndjekur nga bromoform (4microg/L) dhe chloroform
(6microg/L)(www.water-resarch.net).
- Adsorbimi i trihalomethane: për monitorimin e adsorbimit të THM të ujit të trajtuar
kërkohet cilësi. Në përparim, karboni duhet të zëvëndësohet mënjëherë. Impiantet e reja janë
të pajisura me pajisje avulli për të larguar komponimet volatile në temperaturë 140°C. Ky
operacion zgjatë jeten e karbonit deri në 5 herë. Materiali i vetëm i përshtatshëm është çelik
inox(www.euwa.com).
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- EPA ka treguar që teknologjia më e mirë në dispozicion për kontrollin e trihalomethanet në
impiantet e trajtimit të ujit është largimi i prekurësoreve përmes koagulimit të zgjeruar.
Koagulimi i zgjeruar i referohet procesit të optimizimit të procesit të filtrimit për të
maksimizuar heqjen e prekurësoreve. Largimi i prekurësoreve përmirësohet duke ulur pH-në
(në nivele të ulëta 4 ose 5), mundësisht duke përdor koagulant ferrik në vend të koagulantëve
alumin(www.water-resarch.net).

Figura 7. Tanku me filtera me karbon aktiv
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8. Dezinfektimi UV: ekspozimi i baktereve në driten më gjatësi valore rreth 200-300nm në
spektrin UV zvogëlon përhapjen e baktereve duke ndryshuar fiziologjinë qelizore në një
mënyrë që minimizon ose parandalon riprodhimin qelizor. Në mënyrë që sistemet UV të
funksionojnë, rrezet UV duhet të jenë në gjendje të depertojnë dhe të kalojnë në brendësi të
qelizave të mikroorganizmave. Ekspozimi ndaj dritës UV ndryshon adn-në e mikroorganizmave, duke parandaluar riprodhimin e tyre dhe duke siguruar gjithashtu që uji nuk është
ndryshuar në bazë kimike. Kur mikroorganizmat i nënshtrohen dritës UV më dozë të
mjaftueshme ne intervalin 200-300 nm, molekulat e ADN-së dhe ARN-së thithin rrezatimin
UV. Thithja e rrezatimit UV në hapsirën 254nm shkakton formimin e dimereve përgjatë
fillesave të ADN-së. Dimeret janë përbërjet A-A, G-G, T-T në krahasim me formimin normal
të ATGC etj. Efekti ne to është përçarja e materialit nukleik të ARN-së në mënyrë që të
parandalojë replikimin qelizor. Dozimi është funksion i gjatësis valore, intensitetit dhe kohës
së ekspozimit. Nëse doza nuk është e optimizuar, atëherë pengimi i plotë i replikimit nuk do
të ndodh. Sistemet e dezinfektimit UV zakonishit përdorin llamba të hollë cilindrike të aftë
për të rigjeneruar dritë të ngushtë në gjatësin valore 254nm, të vendosura në afërsi të tubave
të qelqit në pastërti të lartë, përmes të cilit rrjedhë uji. Uji qe do të trajtohet duhet të jetë pa
turbullirë, hekur, mangan dhe ç'do ngjyrues tjetër që mund të ndikojë në transmetimin e dritës
UV në hapsirën 254 nm(www.waterprofessionals.com).

Figura 8. Sistemi UV
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9. Dezinfektimi me ozon: ozoni është një gaz i paqëndrueshëm që përbëhet nga 3 atome të
oksigjenit, gazi do të dërgohet përsëri në oksigjen dhe gjatë këtij tanzicioni formohet një
atom i oksigjenit të lirë ose një form e lirë e radikalit. Radikali i lirë i oksigjenit është shumë
reaktiv dhe jetëshkurtër, në kushte normale do të mbijetoj për milisekonda. Ozoni largon
hekurin, manganin, sulfid hidrogjenin, bakteret, viruset. Ozoni ka një efektivitet më të madh
të dezinfektimit kundër baktereve, viruseve në krahasim me klorinimin. Përveç kësaj, vetitë
oksiduese gjithashtu mund të zvogëlojnë përqëndrimin e hekurit, manganit, squfurit dhe të
zvogëlojnë ose eleminojnë problemet e shijes dhe aromës. Ozoni oksidon hekurin, manganin
dhe squfurin për të formuar oksidet metalike të patretshme ose squfurin elementar. Këto
grimca të patretshme hiqen më pas nga filtrimi. Grimcat organike dhe kimikatet do të
eleminohen përmes koagulimit ose oksidimit kimik. Ozoni është i paqëndrueshëm dhe do të
degradohet brenda një harku kohor që varion nga disa sekonda deri në 30minuta. Shkalla e
degradimit është një funksion i kimisë së ujit, pH-së dhe temperaturës së ujit. Formimi i
oksigjenit në ozon ndodh në përdorimin e energjisë. Ky process kryhet nga një fushë
elektrike e shkarkimit si në gjeneratorët e ozonit të tipit cd(simulimi i shkarkimit të kurorës së
rrufes) ose nga rrezatimi UV në gjeneratorët e tipit UV. Ozoni ka efekt në një gamë të gjerë
të pH-së dhe reagon me shpejtesi me bakteret, viruset dhe protozoarët dhe ka veti më të forta
baktericide pas klorinimit. Ka një fuqi shumë të fortë oksiduese në një kohë shumë të
shkurtër. Mirpo, nënproduket e ozonit janë ende duke u vlerësuar dhe është e mundshme që
disa nënprodukte të jenë kancerogjene. Këto mund të përfshijnë nënproduktet të brominuar,
aldehide, ketone dhe acide karboksilike, kjo ëshë një arsyje që sistemi pas filtrimit mund të
përfshijë një filter të karbonit të akivizuar(www.water-resarch.net).

Figura 9. Ozonatori UV
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Uji si lëndë e parë edhe pse si rregull duhet ti nënshtrohet përpunimit para se të përdoret për
prodhimin e pijeve joalkoolike, akoma nuk realizohet ose nuk vendosen kritere apo standard
për cilësinë e tijë bazuar në recepturën e prodhuesit. Efekti i ujit të patrajtuar në
standardizimin e lëngut është shumë i lartë, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë cilësor
në prodhimin final. Prandaj ky studim parasheh si problem këtë fenomen dhe analizon pikat
kritike duke përcaktuar si parametrat për cilësi ashtu edhe ato për siguri mikrobiologjike të
ujit si lëndë e parë për prodhimin e pijeve joalkoolike, gjithashtu vlerat e fituara do të
ndihmojnë në operacionet paraprake të trajtimit të ujit, si klorinim dhe ozonim, pasi që uji
patrajtuar tregon ç'do here cilësi të dobët dhe rrezik mikrobiologjik.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë këtij studimi janë analizuar disa mostra të ujit, të cilat janë marrë në impiantet ose
pajisjet e trajtimit të ujit në një nga fabrikat e prodhimit të pijeve joalkoolike në Republiken e
Kosovës. Mostrat e ujit janë marrë në impiantin e ujit para trajtimit, para dhe pas klorinimit,
para dhe pas ozonimit, ku janë analizuar këto parametra fizikë dhe kimikë: shkalla pH,
përçueshmeria elektrike, turbititeti, alkaliteti, fortësia e ujit, klori total, si dhe janë analizuar
edhe disa parametra bakteriologjik si: bakteret totale dhe koliformet. Mostrat janë analizuar
në laboratorët e akredituar dhe ato intern të fabrikës.

4.1. Marrja e mostrave në impiantet e trajtimit të ujit
Për mostrim janë marrë 500ml ujë të patrajtuar, 500ml ujë të trajtuar me klorinim, 500 ml ujë
të trajtuar me ozonim, për analizat fizike dhe kimike, ndërsa për analizat bakteriologjike janë
marrë 100 ml ujë të patrajtuar, 100ml ujë të trajtuar me klorinim dhe 100 ml të trajtuar me
ozonim. Këto mostra janë analizuar në laboratorët intern të fabrikës, nën përkujdesjen dhe
asistimin e mikrobiologut dhe teknologut të fabrikës. Po ashtu i kemi marrë edhe disa mostra
të ujit të patrajtuar, ujit të trajtuar me klorinim dhe ozonim, të njëjtat i kemi analizuar në
laboratorët e teknologjisë ushqimore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të
Ushqyerit, Universitetin e Tetovës, nën përkujdesjen dhe asistimin e Prof. Ass. Dr Ismail
Ferati, Prof.ass.Dr. Namik Durmishi, Msc. Durim Alija.

Figura 10. Marrja e mostrës së ujit të patrajtuar
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Figura 11. Marrja e mostrës së ujit të trajtuar

Figura 12. Mostrat e ujit të përgaditura për analiza mikrobiologjike
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Figura 13. Mostrat e ujit për analiza fizike dhe kimike në laboratorët e UT-së

Figura 14. Mostrat e ujit për analiza mikrobiologjike në laboratorët e UT-së
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Rezultatet e fituara gjatë punës eksperimentale në vijim janë paraqitur në formë tabelare.
5.1 Rezultatet e analizave për disa parametra fizikë dhe kimikë
Tabela 3. Rezultatet e analizave për disa parametra fizikë dhe kimikë te impianti i trajtimit të
ujit X1
Mostrat/Parametrat

Uji i patrajtuar
Uji i trajtuar

Turbiditeti
( NTU )

0.976
0.745

Përçueshmëria
elektrike
(µS/ cm)

Shkalla
pH

961
33.2

6.8
5.1

Alkaliteti Fortësia
totale
mg/L
dH°
CaCO3

Klori
total

540
14

0.5
0.02

30
0.8

mg/L
Cl2

Rzultatet e fituara në tabelën 1 nga aspekti fizikë dhe kimikë për parametrat e analizuar në
mostrën X1 rezultojnë si më poshtë në ujin e patrajtuar turbiditeti i shprehur në shkallë NTU
rezultoi me vlerë 0,976, përçueshmëria elektrike 961µs/ cm-1, shkalla pH 6,8, alkaliteti 540
mg/L CaCO3, fortësia e përgjithshme 30dH° dhe klori total 0.5 mg/L Cl2. Të njëjtët
parametra të analizuar në ujin e trajtuar ishin në vlera minimale edhe atë turbiditeti i shprehur
në shkallë NTU rezultoi me vlerë 0,745, përçueshmëria elektrike 33,2µS/ cm, shkalla pH 5,1,
alkaliteti 14 mg/L CaCO3, fortësia e përgjithshme 0,8dH° dhe klori total 0.02 mg/L Cl2.
Rezultatet tregojnë se operacionet e zbatuara kanë ndikim pozitiv mbi parametrat e fituara
sidomos te fortësia e cila është shumë e ulët në ujin e trajtuar dhe uji i plotëson kriteret për
përpunim të mëtutjeshëm si lëndë e pare për prodhimin e pijeve joalkoolike.
Tabela 4. Rezultatet e analizave për disa parametra fizikë dhe kimikë te impianti i trajtimit te
ujit X2
Mostrat/Parametrat

Uji i patrajtuar
Uji i trajtuar

Turbiditeti
( NTU )

Përçueshmëria
elektrike
(µS/ cm)

Shkalla pH

Fortësia totale
(dH°)

1.5
0.401

890
15

6.7
5.6

20.26
1.2

Rzultatet e fituara në tabelën 1 nga aspekti fizikë dhe kimikë për parametrat e analizuar në
mostrën X2 rezultojnë si më poshtë në ujin e patrajtuar turbiditeti i shprehur në shkallë NTU
rezultoi me vlerë 1,5, përçueshmëria elektrike 890µs/ cm-1, shkalla pH 6,7, fortësia e
përgjithshme 20,26dH°. Të njëjtët parametra të analizuar në ujin e trajtuar ishin në vlera
minimale edhe atë turbiditeti i shprehur në shkallë NTU rezultoi me vlerë 0,401,
përçueshmëria elektrike 15µS/ cm, shkalla pH 5,6, fortësia e përgjithshme 1,2dH°. Rezultatet
tregojnë se operacionet e zbatuara kanë ndikim pozitiv mbi parametrat e fituara sidomos te
fortësia e cila është shumë e ulët në ujin e trajtuar dhe uji i plotëson kriteret për përpunim të
mëtutjeshëm si lëndë e pare për prodhimin e pijeve joalkoolike.
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5.2. Rezultat e analizave për parametrat bakteriologjik
Tabela 5. Rezultatet e analizave bakteriologjike te impianti i trajtimit të ujit X1
Mostrat/Parametrat
Uji i patrajtuar
Uji i trajtuar

Bakteret totale

Koliformet totale

10 cfu/ml
0 cfu/ml

66 cfu/100ml
0 cfu/100ml

Rezultatet e fituara dhe të ilustruara në tabelën 5 në mostrën X1 rezultuan me ndryshime si më
poshtë, në ujin e patrajtuar baktere totale u gjetën 10 cfu/ml ndërsa në ujin e trajtuar 0 cfu/ml,
koliforme totale në ujin e patrajtuar 66 cfu/100ml në ujin e trajtuar nuk u gjeten pra 0
cfu/100ml. Rezultatet e fituara tregojnë se trajtimi me klor ndikon në uljen e baktereve që u
studiuan dhe uji është i sigurt për përpunim të mëtutjeshëm për pije joalkoolike.
Tabela 6. Rezultatet e analizave bakteriologjike te impanti i trajtimit të ujit X2
Mostrat/Parametrat
Uji i patrajtuar
Uji i trajtuar

Bakteret totale

Koliformet totale

10 cfu/ml
0 cfu/ml

66 cfu/100ml
0 cfu/100ml

Rezultatet e fituara dhe të ilustruara në tabelën 6 në mostrën X2 rezultuan me ndryshime si
më poshtë, në ujin e patrajtuar baktere totale u gjetën 10 cfu/ml ndërsa në ujin e trajtuar 0
cfu/ml, koliforme totale në ujin e patrajtuar 66 cfu/100ml në ujin e trajtuar nuk u gjeten pra 0
cfu/100ml. Rezultatet e fituara tregojnë se trajtimi me ozon ndikon në uljen e baktereve që u
studiuan dhe uji është i sigurt për përpunim të mëtutjeshëm për pije joalkoolike.

5.3. Rezultatet e Testit të shpejt mikrobiologjikë për pastertinë e tankut
Rezultati në bazë të instrumentit “System sure plus” ka treguar se numri i mikroorganizmave
në tankun ku mbahet uji i trajtuar (uji final) është 0.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Duke u bazuar në rezultatet të fituara në punim mund të arrijmë në përfundim dhe të
rekomandojmë si më poshtë:
Në mostrën X1 ujin e pa trajtuar dhe atë të trajtuar rezultatet fizike dhe kimike dhe ato
bakteriologjike rezultuan:
✓ Turbiditeti rezultoi me vlera më të larta në ujin e patrajtuar prej 0,976 NTU në
krahasim me ujin e trajtuar me vlerë prej 0,745 NTU;
✓ Shkalla pH në ujin e patrajtuar rezultoi me vlerë prej 6,8 ndërsa në ujin e trajtuar vlerë
më të ulët 5,1;
✓ Vlerat e përçueshmërisë elektrike në ujin e patrajtuar rezultuan 961µS/ cm dhe në ujin
e trajtuar ishin më të ulëta 33,2µS/ cm;
✓ Alkaliteti në ujin e patrajtuar shënoi vlera më të larta 540 mg/L CaCO3 ndërsa në ujin
e trajtuar vlera më të ulëta 14mg/L CaCO3.
✓ Fortësia e përgjithshme e shprehur në shkallë Gjermane në ujin e patrajtuar rezultoi
30dH° ndërsa në ujin e trajtuar 0,8dH°;
✓ Klori total 0.5 mg/L Cl2 në ujin e patrajtuar dhe 0.02 mg/L Cl2 në ujin e trajtuar (pas
deklorinimit).
✓ Numri i baktereve totale në ujin e patrajtuar ishte 10 cfu/ml ndërsa pas trajtimit
rezultoi 0 cfu/ml;
✓ Numri i baktereve totale koliforme në ujin e patrajtuar 66 cfu/100ml ndërsa në ujin e
trajtuar 0 cfu/100ml;
Në mostrën X2 ujin e pa trajtuar dhe atë të trajtuar rezultatet fizike dhe kimike rezultuan:
✓ Turbiditeti rezultoi me vlera më të larta në ujin e patrajtuar prej 1.5 NTU në
krahasim me ujin e trajtuar me vlerë prej 0,401 NTU;
✓ Shkalla pH në ujin e patrajtuar rezultoi me vlerë prej 6,7 ndërsa në ujin e trajtuar
vlerë më të ulët 5,6;
✓ Vlerat e përçueshmërisë elektrike në ujin e patrajtuar rezultuan 890µS/ cm dhe në ujin
e trajtuar ishin më të ulëta 15µS/ cm;
✓ Fortësia e përgjithshme e shprehur në shkallë Gjermane në ujin e patrajtuar rezultoi
20,26dH° ndërsa në ujin e trajtuar 1,2dH°;
✓ Numri i baktereve totale në ujin e patrajtuar ishte 10 cfu/ml ndërsa pas trajtimit
rezultoi 0 cfu/ml;
✓ Numri i baktereve totale koliforme në ujin e patrajtuar 66 cfu/100ml ndërsa në ujin e
trajtuar 0 cfu/100ml;
Nga analizat e realizuara për aspektin fizikë dhe kimikë mund të konkludojmë se rezultatet e
fituara tregojnë për një produkt cilësor, por edhe të sigurt nga aspekti bakteriologjik duke ju
referuar rregulloreve vendore dhe atyre të BE-së.
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Duke u bazuar në të dhënat e këtij studimi si dhe të dhënat e autorëve të ndryshëm
rekomandojmë:
➢ Kontroll permanent para ç'do përpunimi të mëtutjeshëm i ujit si lëndë e parë për
prodhimin e pijeve joalkoolike;
➢ Zbatim adekuat i proceseve teknologjike gjatë përpunimit të ujit si lëndë e pare për
prodhimin e pijeve joalkoolike;
➢ Përcaktim i pikave kritike gjatë procesit të përpunimit ose trajtimit të ujit si lëndë e
parë për prodhimin e pijeve joalkoolike.
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8. SHTOJCAT
8.1. Metodat e punës për përcaktimin e disa parametrave fizikë dhe kimikë të ujit të
patrajtuar dhe trajtuar
1. Llogaritja e pH-së është kryer me pH-meter, ku në fillim është kalibruar pH-metri me tri
lloje të ndryshme të buferëve, si: bufer me pH – 4.01, bufer me pH – 7 dhe bufer me pH –
10.01. Pas së cilës matje me bufer për kalibrimin e pH-metrit, bëhet shpërlarja e sondës me
ujë të dejonizuar. Pas kalibrimit të pH-metrit, kemi analizuar mostrat e ujit të patrajtuar dhe
ujit të trajtuar (ujit final). Në fillim kemi analizuar pH-në e ujit të patrajtuar, pas analizimt
kemi shpërlar sonden me ujë të dejonizuar dhe pastaj kemi analizuar edhe pH-në e ujit të
trajtuar.

Figura 15. Kalibrimi i pH-metrit me Bufer

Figura 16. Përcaktimi i pH-së te uji i patrajtuar
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Figura 17. Analiza e pH-së së ujit në laboratorët e UT-së
2. Llogaritja e përçueshmërisë elektrike është kryer me konduktometer, ku në fillim është
shpërlarë sonda e konduktometrit me ujë të dejonizuar. Në fillim është analizuar uji i
patrajtuar, pas analizes sonda e konduktometrit është shpërlarë me ujë të dejonizuar, pastaj
është analizuar uji i trajtuar (uji final).

Figura 18. Analizimi i përçueshmërisë elektrike te uji i trajtuar
29

Figura 19. Analizimi i përçueshmërisë elektrike të ujit në laboratorët e UT-së
3. Përcaktimi i turbullirës në ujin e patrajtuar dhe ujin e trajtuar (ujin final) është përcaktuar
me anë të turbidimetrit. Në fillim është kalibruar instrumenti për përcaktimin e turbullirës,
kalibrimi është kryer me buferet standart. Pas kalibrimit, është përcaktuar turbullira në ujin e
patrajtuar dhe ujin e trajtuar apo ujin final.

Figura 20. Përcaktimi i turbullirës në ujin e patrajtuar dhe ujin final
4. Për përcaktimin e alkalitetit dhe fortësisë totale në ujin e patrajtuar dhe ujin e trajtuar, është
përcaktuar me anë të fotometrit. Në fillim është marr 1ml ujë i patrajtuar dhe janë vendosur
në kivet, pastaj në kivetë janë shtuar edhe 9 ml ujë i dejonizuar dhe reagjenti për alkalinitet,
ku janë përizer deri sa është homogjenizuar tretësira, pastaj është futur në fotometer, ku në
mënyrë automatike është përcaktuar alkaliteti total në ujin e patrajtuar. Për përcaktimin e
alkalitetit total në ujin e trajtuar, duhet të merren 10 ml ujë i trajtuar dhe të përzihet me
reagjentin për alkalitet, deri sa të homogjenizohet tretësira. Pastaj vendoset në fotometer dhe
në mënyrë automatike tregon sasinë e alkalitetit total në ujë. Në bazë të alkalitetit, në mënyrë
automatike në fotometer, është përcaktuar edhe fortësia totale në ujë.
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Figura 21. Fotometri
5. Përcaktimi i klorit total te uji i patrajtuar dhe uji i trajtuar kryhet me anë te fotometrit. Në
fillim është pastruar gota e qelqit (15 ml) me acid fosforik dhe pastaj me ujë të dejonizuar,
pastaj janë marrë 10 ml ujë i patrajtuar dhe janë përzier me reagjentin për klor, pastaj matja e
klorit është kryer në mënyrë automatike në fotometer. Procedura është e ngjashme edhe në
përcaktimin e klorit total në ujin e trajtuar (ujin final).

Figura 22. Homogjenizimi i tretësires para matjes me fotometer dhe fotometri
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8.2. Metodat e punës për përcaktimin e baktereve totale dhe koliformeve në ujin e
patrajtuar dhe ujin e trajtuar
1. Përcaktimi i baktereve totale në ujin e patrajtuar dhe ujin e trajtuar kryhet duke i mbjell në
pjata petri me terren ushqyes plate count agar (PCA). Në ç'do pjatë petri hidhet nga 1ml
tretësir e ujit të pa trajtuar dhe të trajtuar. Pasi janë mbjellë mostrat, vendosen në inkubim në
temperaturë 37 °C për 72 orë. Pas inkubimit kolonitë e formuara në pjatat e petrit vendosen
në numërues automatik për të numruar numrin e kolonive të zhvilluara në pjatat e petrit.

Figura 23. Gjatë mbjelljës së mostrave në plate count agar

Figura 24. Shtrirja e mostrës në plate count agar
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Figura 25. Vendosja e mostrave në inkubim

Figura 26. Mostrat në inkubator

Figura 27. Temperatura në inkubator
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2. Përcaktimi i koliformeve në ujin e patrajtuar dhe ujin e trajtuar kryhet duke i filtruar 100
ml mostër e cila do të analizohet duke përdorur një membranë filter. Membranë filtra, që
përmbajnë estere te celulozes, zakonisht rreth 47 mm ose 50 mm diametër, me karakteristika
filtrimi ekuivalente me diameter pori 0,45 µm dhe mundësisht me rrjeta. Pastaj filtri vendoset
në (CCA) agar, duke u siguruar që mos të lejohet ajri të futet nga posht.

Figura 28. Filtrat membranor dhe gjatë punës me filtra membranor
Pas filtrimit vendoset membrana në CCA agar dhe inkubohet në (37±2)°C për (21-24±3h).

Figura 29. Pjatat me CCA agar para inkubimit dhe temperatura në inkubator
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3.Kontrolli i shpejt i higjenizimit dhe dezinfektimit të tankut. Kemi kryer edhe një test
mikrobiologjik me një instrument “System sure plus”, ku me anë të një strishe e kemi prekur
brendësin e tankut ku mbahet uji i trajtuar (uji final) dhe e kemi vendosur strishen në
instrument për detektimin e mikroorganizmave dhe brenda 15 sekondave në menyrë
automatike kemi marrë rezultatin i cili tregonë që dezinfektimi i tankut është realizuar me
sukses.

Figura 30. Strisha

Figura 31. Instrumenti “System sure plus”

35

