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PЁRMBLEDHJE 
 

Ky studim shqyrton njohuritë aktuale mbi rreziqet e sigurisë ushqimore nga 

materiale të paketimit gjatë ruajtjes së tyre. Për shkak të procesit të migrimit të 

përbërësve kimike të ndryshëm nga materiali paketues në ushqim, i kushtohet kujdes 

ndikimit tek konsumatori. Migrimi (ndikimi i difuzionit fizik dhe kimik) është bërë 

pjesë integrale e sigurisë ushqimore. Vëmendje e veçantë i është kushtuar hartimit 

dhe zbatimit të legjislacionit të EU dhe FDA që nga ana e tyre  përcaktojnë limitet e 

disa kimikateve, polimerive, monomerëve dhe aditivëve që janë përbërës të 

paketimeve të destinuara për kontakt me ushqimin.  

Për vlerësimin e procesit të migrimit përveç përdorimit të programeve 

kompjuterike të specializuar, përdoren me shumë sukses modelimet matematike të 

procesit të transferimit (migrimit, difuzionit) të substancave kimike të dëmshme që 

ndodhen në materialet paketues, përgjithësisht polimere. Këto modele shërbejnë për 

të llogaritur matematikisht  masën e migrimit duke na bërë të mundur parashikimin e 

procesit të migrimit në sipërfaqen ndarëse Paketim-Ushqim si dhe llogaritjen e limitit 

të jetëgjatësisë së ruajtjes së ushqimit në disa materialeve paketuese. 

Nga ana tjetër janë kryer seri matjesh eksperimentale  duke përdorur metoda 

analitike instrumentale të tilla si FTIR, HPLC, GC-MS etj. me anë të të cilave 

përcaktohen vlera cilësore dhe sasiore të masës së migrantëve që çlirohen nga 

materiali i paketimit dhe drejtohen për tek ushqimi duke i kontaminuar këta të fundit. 

Analiza kimike, e realizuar eksperimentalisht, saktëson vlerësimin matematik të 

migrimit, dhe tregon përputhshmërinë e rezultateve të mara, me vlerat e 

rekomanduara nga ligjet, rregulloret dhe direktivat e BE. 

  Mungesa e legjislacionit specifik dhe obligimit për të kontrolluar 

përputhshmërinë e cilësisë së materialeve paketuese të ushqimeve në Kosovë, ka 

ndikuar negativisht në sigurinë ushqimore. Kjo sjell mundësinë e përdorimit të një 

përqindje të lartë të materialeve të ricikluar për përdorim në paketimin e ushqimeve, 

materialet  e pakontrolluara të cilat nuk i plotësojnë standardet dhe mos njohja e 

atyre materialeve nga ana e përdoruesit dhe konsumatorit.  

Fjalë kyçe: siguria ushqimore, migrimi nga materialet paketuese ne ushqim, 

koefiçienti i  difuzionit, modelimi i migrimit. 
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ABSTRACT 
 

 

This research examines the current knowledge on food safety risks from packaging 

materials during their storage. It is recognized (known) that chemicals from package 

in contact with food, can migrate into food and have a harmful effect on customers, 

consequently. The study of this migration has become an integral part of ensuring 

food safety. Special attention has been given to the most promising scientific 

achievements exposure assessment, technical barriers, etc. which must be addressed. 

For the evaluation of the migration process except analytical methods such GC-MS, 

GC-FID, HPLC, LC-MS, etc., it can be used can use the different specialized 

Software, the different modeling which are scientifically verified and mathematical 

calculations, which can be used to complement experimental 

measurements, improving the understanding of migration which make possible 

prediction and the calculation of the life time limit of food storage in certain 

packages, and the materials or their components which experimentally are not 

suitable for use in foods. EU legislation and FDA legislation are that which determine 

the limits of some chemicals; polymers, monomers and additives as ingredient of 

plastic packaging materials for contact with food. In the absence of legislation and 

the obligation to control the composition of food packaging, it is possible to use a 

high percentage of recycling materials for contact with food, uncontrolled materials 

that do not meet the standards and non-recognition of those materials by users and 

consumers, which could pose a risk to food safety and consumer. 

 
 
Keywords: Food safety, migration from packaging materials into food, diffusion 

coeficient, modeling of migration process 
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HYRJE 

STUDIM MBI DIFUZIONIN E DISA KIMIKATEVE NGA PAKETIMET 
PLASTIKE NË USHQIME GJATË RUAJTJES SË TYRE 

 

 
Paketimet kanë për qëllim  për të siguruar furnizimin e sigurtë, të besueshëm dhe me 
cilësi të lartë të ushqimit për popullsinë. Ato mundësojnë mbrojtjen e ushqimit nga 
ndikimet e jashtme, drita, oksigjeni, lagështia, mikroorganizmat dhe aroma.  
Projektimi dhe ndërtimi i paketimit luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e 
afatit te një produkti ushqimor, zgjedhja e duhur e materialeve të paketimit dhe 
teknologjive e mban cilësinë dhe freskinë e produktit gjatë shpërndarjes dhe 
magazinimit. Përpos funksionit kryesor për mbrojtjen e produkteve ushqimore nga 
dëmtimet dhe ndikimet e jashtme, paketimet gjithashtu sigurojnë konsumatorët me 
informacion mbi përbërësit dhe vlerat ushqyese. Rreth 90% te ushqimeve paketohen, 
nga të gjitha paketimet e ushqimeve 50 % e materialeve paketuese janë nga materialet 
plastike. Plastikat janë të klasës më të rëndësishme ndër materialet e paketimit. 
Dekadat e fundit përdorimi i paketimeve plastike është rritur konsiderueshëm  për 
shkak të përparësive të shumta të saj.  Çdo ditë në jetën tonë jemi të prekur nga  
paketimet plastike të produkteve ushqimore. Disa nga produktet më të zakonshme të 
paketuara sipas llojeve të tyre plastike janë; PET (Polietilen Tereftalati), 
HDPE (polietileni densitet të lartë), PVC (Polivinil Kloruri), LDPE (polietileni me 
dendësi të ulët), PP (Polipropileni), PS (Poli Stireni) etj. 
 
Që nga vitet 1940 materialet paketuese të prodhuara nga burime natyrore filluan të 
zëvendësohen me ato të prodhuara nga industritë e naftës, si PET, HDPE, LDPE etj.  
në vitet 1970 këto materiale patën një përhapje të madhe dhe zëvendësuan materialet 
e përftuara nga burime natyrale. Mirëpo, për shkak të ndikimit në sigurinë e ushqimit, 
zhvillimet e fundit kanë rritur perspektivat që burimet e përftuara prej natyrës përsëri 
do të jenë një kontribut kryesor për prodhimin e materialeve paketuese. Shkencëtarë 
dhe inxhinierë po përmbushin me sukses evolucionet dhe teknologjitë që do të 
zvogëlojnë kostot dhe optimizojnë përformancen e biomaterialeve. Një sfidë, është  
zëvendësimi i materialeve paketuese konvencionale me biomaterialet (Claus J.Weber, 
2000). 
 
Përdorimi i materialeve siç janë letra, qëlqi, metali, goma dhe plastika në kontakt me 
ushqim është dukshëm  i përhapur. Kur materialet janë inerte (kanë aftësi të limituara 
për të vepruar kimikisht,  janë  jo-aktiv), kontakti me ushqimin nuk shkakton ndonjë 
problem. Në fakt asnjë material në kontakt me ushqimin nuk është plotësisht inert dhe 
si rrjedhoje mund të ndodhë bashkëveprim në mes materialit paketues dhe ushqimit, 
me ç`rast përbërësit e materialit paketues transportohen në ushqim dhe ndikojnë në 
cilësinë e tij dhe sigurinë e tij për shëndetin e njeriut.  
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Transporti i përbërësve nga materiali paketues për në ushqim quhet MIGRIM që do 
të thotë lirim, kalim, apo mbartje. Ushqimi dhe pijet mund të jenë produkte shumë 
agresivë dhe mund të bashkëveprojnë fortësisht me materialet paketuese. Për 
shembull, acidi i ushqimeve mund të gërryej metalet, yndyrat, vajrat mund të bymejnë 
dhe shpërbëjë plastikën dhe pijet mund të shpërbëjnë kartonin dhe letrën e 
pambrojtur. Nga hulumtimet e bëra nga Direktivat dhe studimet e shkencëtareve kemi 
vërejtur se behet thirrje që materialet paketuese të jenë "inerte" dhe përdorimi i tyre të 
mos ketë transferim të substancave që tejkalojnë 60 μg/kg ushqimit apo 10 mg/dm2, 
që do të rrezikojnë shëndetin e njeriut ose të ndryshojnë karakteristikat e ushqimit. 
 
Siguria e materialeve paketuese në kontakt me ushqimin duhet të vlerësohet në bazë 
të migrimit të përbërësve nga materialet në ushqim. Një person gjatë jetës së tij 
konsumon 1 kg të ushqimit të paketuar në 6 dm3 plastikë, nga e cila çdo substancë e 
lejuar migron në ushqim në vleren maksimale të lejuar. Në BE, materialet që vihen në 
kontakt me ushqim duhet të përputhen me Rregulloret dhe Direktivat e nxjerra nga 
KE. Këto rregulla janë nxjerre pas një morie eksperimentesh, analizash dhe 
vërtetimesh në laboratorë të çertifikur. Laboratorët e certifikimit dhe industrisë 
kryejnë një numër të madh të eksperimenteve të migrimit për materiale të reja të cilat 
marrin kohë dhe janë të shtrenjta. Meqënese eksperimentet për migrim janë shumë të 
shtrenjta dhe  marrin shumë kohë, si një alternativë është prezantuar modelimi 
parashikues. Në praktikë me reduktimin e numrit të testeve të migrimit duke përdorur 
modelet parashikuese të migrimit do të kursejnë kohën dhe shpenzimet për të dyja 
industritë dhe laboratorët e testimit. Parashikimet kёrkojnё informacione rreth 
shpejtёsisё sё difuzionit tё migruesit nё polimer dhe pёrhapjen e migrantëve  ndёrmjet 
polimerit dhe ushqimit. Megjithate, eshtë mjaft vështirë për t'u parashikuar  vlera 
shumë të sakta. Mund tё ndodhё njё problem nёse ushqimi ose simulanti ushqimor 
pёrthithet nga polimeri dhe ndikon nё difuzionin e migruesve pёr shkak tё fryrjes sё 
polimerit. Parashikimi i migrimit të aditivëve dhe komponentëve të tjerë me masë të 
vogël molare nga materialet plastike të paketimit në simulantin ushqimor duke 
përdorur modele matematikore është një çështje me interes në rritje. Parashikimet e 
modelit në disa raste mund të zëvendësojnë konsumimin e kohës dhe eksperimentet e 
shtrenjta të migrimit të cilat janë të nevojshme për ta testuar përbërjen e paketimeve të 
reja. Gjithashtu, modelet matematikore të migrimit mund të përdoren që të rrisin 
efektivitetin e një shtrese funksionale në mes të shtresës jo ushqimore dhe produktit 
ushqimor.  Transporti i komponentëve në një polimer zakonisht është përshkruar nga 
ligji i difuzionit i Fick (Crank, 1975). 
 
Është vlerësuar që përdorimi/banor i materialeve paketuese për shitje të produkteve 
ushqimore të shitura në vendet EU është rreth 1200 cm2  për person/ditë (Laurence 
Castle, 2002). Me rritjen e konsumit të ushqimit të shpejtë dhe atij që merret i 
gatshëm si dhe prirja për paketime  me madhësi më të vogla si më të pershtatshme per 
familje më të vogla dhe pershtatshmeri në ngrënie, duket e paevitueshme që përdorimi 
i materialeve paketuese në kontakt me ushqimin tonë do të vazhdojë të rritet. Prandaj, 
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të gjitha palët e përfshira në prodhim, transport, shitje dhe konsum të ushqimit duhet 
të jenë të kujdesshëm ndaj potencialit të migrimit kimik dhe të rrugëve për 
minimizimin e tij. 
Në përgjithesi, ky disertacion merret me studimin e  materialeve  që  përdoren për 
paketimin e ushqimit, migrimin e mundshëm paketim-ushqim, parashikimin e 
migrimit, migrimin kimik, modelimet matematikore, modelimin e difuzionit brenda 
shtresave paketuese, metodat e ndryshme të përdorura për parashikimin dhe 
vlerësimin e migrimit, programet kompjuterike dhe llogaritjet simuluese të procesit, 
natyrisht të verifikuara edhe nga një numur i madh eksperimentesh.  
Në shtetet në tranzicion, mungesa e legjislacionit, cilesia e ushqimit, mungesa e 
kontrollit doganore, mosnjohja e ndërveprimit paketim-ushqim nga ana e prodhuesve, 
tregtareve, doganiereve, konsumatorit etj., paraqësin shqëtësim për sigurinë e 
ushqimit.   
 
Migrimi i substancave kimike nga paketimi në ushqim mund të paraqëse rrezik për 
konsumatorin, kur materialit paketues nuk i dihet lloji, përbërja, absorbanca, sasia e 
transferimit te substancave kimike nga materiali paketues ne ushqim, prezenca e 
aditivëve te ndryshëm, ngjyruesve etj.  
Vendet e zhvilluara, studiues dhe shkencëtare nga mbarë bota e kanë trajtuar këtë 
problem, kanë ngritur legjislacionin dhe norma në vendet e tyre duke rritur 
besueshmërinë e sigurisë paketim- ushqim. Duke marrë për bazë eksperiencat e të 
tjerëve, diskutimet, analizat dhe rezultatet e vërtetuara, më shqëtëson fakti se në 
vendin tim mungon kjo gjë. Në Republikën e Kosovës ekzistojnë norma për cilësinë e 
ushqimit, kontrollin e ushqimit, për etiketat e të tjera por mungon detyrimi ligjor mbi 
kontrollin e cilësisë se paketimit.  Prodhuesit e ushqimit mund ta  vendosin ushqimin 
në paketime të papërshtatshme, në paketime të cilat i blejnë me kosto me te ulet  nga 
prodhues të pa çertifikuar, e që  mund të jenë materiale të ricikluara 10%, 20% apo 
50% duke i bërë ushqimet të  pasigurta për konsum.  
 
Duke marre përsipër ketë studim nga ana e inxhinierisë kimike, motivohem të bëj të 
njohur ketë problem për institucionet qëveritare te vendit, që të vendosin norma dhe 
laboratorë për kontrollin e cilësisë se paketimeve.  Njohuritë dhe krahasimet mund të 
merren nga studimet e vërtetuara nga vendet e zhvilluara, shkencëtare të ndryshëm të 
cilët kane përdorur metoda matematikore të migrimit, programe kompjuterike 
specifike, analiza të ndryshme të vërtetuara,  të cilat i kemi paraqitur edhe në ketë 
studim.  Legjislacioni i BE-se, FDA, etj. rregullojnë të gjitha substancat e lejuara në 
materialet si celuloza, amidoni, glukoza,  acidi laktik etj. në kontakt me ushqimin, 
listën e aditivëve  si dhe përcaktojnë kufijtë e migrimit. Metodologjitë për teste 
pëlqimi me kufij të gjere janë vendimtare për të arritur sigurinë ushqimore. 
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KAPITULLI I 

KUPTIMI MBI MATERIALET PLASTIKE TE PAKETIMIT, LLOJET, 
PËRBËRËSIT, SHTESAT DHE VETITE E TYRE FIZIKO KIMIKE 
 

1. Njohuri të përgjithshme për studimin, paketimet dhe migrimin si proces  
 
Paketimi është një element i domosdoshem në prodhimin e ushqimeve. Përvec 

komoditetit të mirë që paketimi ofron tek konsumatorët, ai ka qënë subjekti i shumë 
debateve që përfshijnë cështjet mjedisore dhe shoqërore. Për shkak te ndërgjegjësimit 
të konsumatorëve në aspektin shëndetësor , rëndesia e migrimit të substancave nga 
materiali paketues tek ushqimet  ka tërhequr interesin e shkencetareve dhe 
legjislacionit të komuniteteve. 

Termi migrim zakonisht pershkruan nje proces difuzioni, i cili mund të 
influencohet nga një bashkeveprim (ndërveprim) i komponenteve ushqimore me 
materialin paketues.Ndërveprimi mund të ndikoje thelbësisht vetitë e materialit 
paketues. Sa kohe që modelet e fuqishme matematikore perdoren per te parashikuar 
ne menyre efektive dhe për të vlerësuar migrimin, do janë të pazëvëndësueshme edhe 
analizat kimike. Janë zbatuar metoda të ndryshme analitike për të analizuar migrimin 
në ushqime të tilla si: HPLC, GC-MS, ekstraktim selektiv etj. 
Migrimi është një problem apo cështje shëndetësore  dhe është një problem ligjor në 
disa shtete. Ne perpjekje për të harmonizuar legjislacionin, EU (Europian Union) dhe 
FDA (Food and Drugs Administration) kanë filluar një kontroll global nëpërmjet  
listës pozitive të substancave që mund të përdoren, ndërsa kufizojnë subastancat me 
potencial toksik. Qëllimi i përgjithshëm i legjislacionit është të garantojnë sigurinë e 
konsumatorit. 
Migrimi është një proces ku mbetjet  e polimerizimit ose stabilizuesit mund të 
difuzojnë përmes  polimerit në sipërfaqë. Migrimi i përbërsave nga materiali paketues 
në ushqime është një fenomen i padëshirueshëm . 
Shumë substanca që migrojne nga materiali paketues tek ushqimi janë lendë plastike, 
monomera, polimera dhe ndotësa. Një shumëllojshmëri e gjerë e lëndëve janë 
shfrytëzuar gjatë përpunimit dhe fabrikimit të  materialeve polimerike paketuese . 
 Lende të tilla si plastifikues (plastizator), antioksidantë, stabilizues të lehtë, 
stabilizues termike, lubrifikantë, agjentët antistatike zakonisht gjenden me bollëk në 
lloje të ndryshme të plastikës. Tretësat migrues sic është acidi adipik, tolueni, butanon 
-2, etil-acetati dhe hekzani janë gjithashtu shqëtësuese si dhe ngjyruesit.  

Shumë studime kanë hulumtuar ndërveprime të materialeve plastike në 
kontakt me ushqimin e  paketuar në të. Prania e substancave të shtuara jo-qëllimisht 
janë kunsideruar si burime të efekteve toksikologjike Megjithëse, substancat e 
përdorura për prodhimin e paketimeve plastike duhet të kontrollohen me kujdes, 
tensionimi i materialit gjatë prodhimit të tij mund të ndryshoje strukturen kimike dhe 
të shkaktoje degradimin e produktit, që mund të ketë aktivitet estrogjenik (Evandri, 
M.G. et.al. 2000). Rishikimi i literaturës sjell disa rezultate kontradiktore rreth 
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shqëtësimeve të prezencës së disa substancave kimike në paketimet plastike dhe 
vlerësimin e rrezikut. Studimet bashkekohore për vleresimin e migrimit të kimikateve 
nga materialet plastike kane treguar se rritja e përdorimit ne tregun global të 
materialeve plastike për paketimin e ushqimeve  dhe fenomeni i bashkëveprimit-
migrimit të substancave kimike nga paketimi në ushqim ka krijuar nevojen e 
shqyrtimit dhe hulumtimit në fushën e paketimit të produkteve ushqimore.  

 
1.1. Shqyrtimi i literaturës bashkëkohore dhe kuptimi i plotë mbi procesin e  

migrimit nga paketimi në ushqim 
 

Bazuar në disa studime shkencore, ka prezencë të disa kimikateve që migrojnë nga 
paketimi në ushqim dhe ndikojnë në sigurinë ushqimore dhe shëndetin e 
konsumatorit, ndërsa nga disa studime tjera shkencore paraqësin kontradita, duke 
treguar  nivele të kimikateve të caktuara nën limitet e lejuara sipas te ashtuquajtures 
Listë te Autorizuar  dhe legjislacionit evropian në fuqi.  
Studime të ndryshme kanë treguar gjetjen e niveleve të ndryshme të substancave 
kimike që kanë migruar nga paketimet në ushqime e që paraqësin rrezik në sigurinë 
ushqimore, dhe duke u bazuar në kontraditat që rrjedhin nga disa studime tjera të cilat 
nuk kanë gjetur nivele tejkaluese të substancave kimike e kjo varet nga kushtet e 
testimit, lloji i materialit etj. 
Studime të ndryshme tregojn gjetjen e niveleve të përqëndrimit të Antimonit deri në 
faktorin 2,7 herë mbi limitet e lejuara të BE-së për ujin e pijshëm, në lëngje 
komerciale etj. Studimi (R. Meierhofer, 2003) tregon gjetjen e niveleve të DEHA 
(0.01-0.046 µg/L ) dhe DEHP (0.10 – 0.71 µg/L), vlera dukshëm më të ulëta se ato të 
lejuara sipas Guides WHO per kualitetin e ujit te pijshem (80 µg/L for DEHA për 8 
µg/L për DEHP). Raporti (SIDS Initial Assessment Report) tregon efektet negative e 
substances di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA ) mbi limitet e lejuara.  
Sipas (Sandrou Dimitra K., 2009) për shkak të shumëllojshmërisë së parametrave 
(koha e kontaktit, lloji i simulantit, temperatura, ekspozimi në diell dhe ngjyra e 
shishes) të cilat ndikojnë në lirimin e disa substancave nga paketimi per në ushqim,    
siç është acetaldehidi dhe është e vështirë për të krahasuar rezultatet e raportuara 
shkencërisht. Duke marrë parasysh të gjitha këto vështirësi dhe kundërthënie, 
theksohet se janë të nevojshme hulumtime të mëtejshme për të identifikuar në mënyrë 
të qartë migrimin e produkteve nga PET dhe për të siguruar që konsumi i ujit nga 
shishet PET nuk ka të bëjë me ndonjë nga rreziqët shëndetësore. 
Studimi (Kizilirmak Esmer Özlem, 2008) tregon migrimin e acetaldehidit nga mostrat 
PET të ruajtura ne temperature të ndryshme dhe thekson se migrimi i acetaldehidit 
nga PET në pijet e buta që përmbajnë acid karbonik, rritet dukshëm me rritjen e 
temperaturave.  
Studimi (M. Mutsuga, 2005), ka bërë matjen e vlerave të acetaldehidit (AA) dhe 
Formaldehidit (FA) dhe oligomerëve PET në shishet polietilentereftalati (PET) i cili 
shumë shpesh perdoret për paketimin e ujit për pije, lëngje etj. dhe ka gjetur këto 
vlera; grimcat e PET përmbajnë 3.5–12.4µg/g AA and 4.0–7.2 µg /g oligomer, ndërsa 
FA është nën limitet e percaktuara. Vlerat e AA, FA dhe oligomerëve në shishet e 

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=65519
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mutsuga%2C+M.)
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prodhuara ne disa vende te zhvilluara janë 0.6–3.0µg/g, 8.4–25.7µg/g dhe 5.0–
8.7mg/g, ND–1.6µg/g, 5.0–13.1µg/g dhe 4.9–8.2mg/g në shishet e prodhuara nga 
vende te tjera, si dhe ND–1.2µg/g, 9.1–18.7µg/g dhe 5.6–8.0mg/g në shishet e 
prodhuara ne nje grup tjeter vendesh. Studimi (A. Dąrowska, 2003) thekson se prania 
e acetaldehidit në ujin e paketuar në PET varet nga sasia e AA të pranishëm në 
materialin PET dhe shpesh mund të arrijë në 200mg/L dhe se temperatura, koha e 
ruajtjes dhe përqëndrimi i gazit CO2 kontribuojnë në migrimin e acetaldehidit nga 
muret e shishes në ujin e gazuar. 
 
Studimi (M. Mutsuga, 2006) thekson se në shishet PET janë raportuar nivele të AA 
(acetaldehidit) dhe FA (formaldehidit). Në të gjitha shishet PET të analizuara në 
Japoni, janë detektuar nivele të acetaldehidit  (44.3–107.8μgl−1) dhe formaldehidit 
(10.1–27.9μgl−1), ndërsa nga 11 shishet PET të ujit te marrura nga Evropa dhe te 
analizuara 8 prej tyre nuk përmbajnë AA dhe FA ndërsa 3 tjerat përmbajnë AA (35.9–
46.9μgl−1) and FA (7.4–13.7μgl−1). Ndërsa nga mostrat e shisheve PET me ujë të 
prodhuara në Amerikë, kanë rezultuar 2 me përmbajtje të AA (41.4 and 44.8μgl−1) 
dhe FA (13.6 and 19.5μgl−1) ndërsa 1 nuk përmbante AA dhe FA. 
Sipas studimeve (Endang Warsiki, 2006) për materialin PET, si rezultatet është 
theksuar se, koeficienti i difuzionit të llogaritur nga migrimi i studiuar për PET të 
ricikluar është më i madhë se për PET-in e pastër (virgjin) dhe varet fuqishëm nga 
koncentrimi fillestar i acetaldehidit të pranishëm në PET dhe shkalla e kristalinitetit.  
 
Studimi (Tukur A, 2012)  tregon se përqëndrimet e Antimonit në 32 shishe-PET të 
marrura nga Britania dhe Nigeria ishin të ngjashme dhe shkonin në mes të 177 dhe 
310 kg mg (-1). Ndërsa për 47 shishe britanike të blera pas mbushjes, përmbajtja e 
antimonit ndodhet në mes 0.03 dhe 6.61 mg L-1 dhe vetëm një mostër e kalonte 
kufirin e pranueshëm në BE. Në temperatura reale në 40oC dhe 60°C, përqëndrimi i  
antinomit në ujë të dejonizuar në shishe-PET ka mbetur nën limitin e pranueshëm të 
BE-së edhe pas ekspozimit 48 h. Kufiri është tejkaluar për shumicën e ekspozimeve 
në 80°C. Përqëndrimi i antimonit në disa përmbajtje në shishe, kalon limitin e BE-së 
pas 11 muajsh të magazinimit në temperaturë dhome.  
Polimerët zakonisht përmbajnë ndotës që rezultojnë nga sinteza apo procesi i 
prodhimit të tyre. Në vitet e fundit, disa shembuj të kontaminimit të ujit mineral, pijet 
dhe ushqimet janë raportuar me PET. Simulantët ushqimor polare mund të 
ndërveprojnë me PET (Begley et al. 2005). 
 

1.2.  Studimi i niveleve të Sb në paketimet e ushqimeve (PET) sipas 
arritjeve shkencore dhe literatures bashkohore  

 
Sipas (Ben Duh, 2002) PET prodhohet me polikondenzimin e etilenglikolit dhe acidit 
tereftalik në presence të trioksidtit të antimonite si katalizator (Sb2O3) si katalizator 
për shkak të disa vetive të favorshme të tij, p.sh. ai e bën polimerin të ndritshëm dhe i 
jep shkelqim. Migrimi i mundshëm i Sb në ushqim paraqët shqëtësim të madh për 
shkak të toksicitetit të tij (Choe et al. 2003). Sipas (IARC, 1989)  Sb2O3 klasifikohet 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(D%C4%85rowska%2C+A.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mutsuga%2C+M.)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tukur%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22402759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R16
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si kancerogjen i mundshëm (i grupit 2B) për njerëzit. Viteve të fundit disa studime 
kanë raportuar për migrimin e Sb nga shishja PET ne ujin e gazuar apo në lengje 
(BAG 2005; Rusz Hansen & Pergantis 2006; Shotyk et al. 2006; Westerhoff et al. 
2008). Megjithatë, edhe pas një kohe të gjatë magazinimi nivelet e tij në ujë ishin 
shumë më poshtë kufijve të specifikuara për ujërat, d.m.th. 5 mg l-1 për ujë mineral 
natyral të përcaktuar nga direktivat e Komisionit Europian 3003/40 (EC, 2003) dhe 
sipas nivelit prej 20 μg l−1 sipas guides për ujin e pijshëm WHO (2003),  (Keresztes et 
al. 2009). Sb nuk është  gjetur në vaj ulliri (Ashby 1988; Fordham et al. 1995). 
Ndërsa, sipas (Haldimann et al. 2007) në disa ushqime të gatshme të përgatitura në 
tabaka PET që janë të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, përqëndrimi Sb i gjetur 
në ushqim tejkalon SML.   
Në përgjithësi, PET tregon nivel të ulët të migrimit globale. PET i takon klasës së 
polimere inxhinierike të cilat janë materiale me barrierë të shkëlqyer me koeficientë të 
vegjël të difuzionit (Bharadwaj & Boyd 1999). Në PET të gjysmë-kristaltë, difuzionit 
është ndikuar fuqimisht nga pjesë të saj kristaline dhe morfologjike. Për shkak të 
difuzitetit të ulët të shumicës së migrantëve në  PET, përcaktimi i koeficienteve të 
difuzionit kërkon eksperimente afatgjata (hhtp1).  
Sipas, (Helle Rusz, 2006) raportohen nivele të Sb të gjetura në lëngje frutash të cilat 
ishin ruajtura në shishe PET. Mirëpo koncentrimet e tij nuk kalonin nivelet e 
pëcaktuara në Guiden për ujë të pijshëm dhe nuk ishin të ndryshme nga vlerat e  më 
pare të raportuara për ujin e pijshëm të ruajtur në shishe PET (deri në 1.14 Sb mg/L). 
Kjo tregon pranine e Sb qoftë në ujë qofte edhe ne lëngje frutash. 
 

1.3.  Studimi i niveleve të monomerit stirene në paketimet e ushqimeve 
(gotat polistiren) sipas arritjeve shkencore dhe literaturës bashkëkohore  
 

Sipas (Khaksar M, 2009) pas studimit të përmbajtjes së monomerit stiren në 162 
mostra, jep rezultatet e studimit që tregojnë se monomeri stiren nga polistireni i  
disponueshëm në pije të nxehta dhe të yndyrshme ka migruar dhe ky migrim varet 
shumë nga përmbajtja e yndyrës dhe temperatura e pijeve. Përqëndrimi i përfituar  i 
monomerit stiren në këtë studim ishte sipas nivelit të rekomanduar sipas EPA.  
Sipas (Susie Lu Ling. S , 2008): pas studimit të migrimit të përbërësave nga gotat dhe 
tasat prej polistireni në temperaturat e magazinimit nga 24 °C në 80 °C për 30 min, 
tregon se Stireni dhe Etilbenzeni janë vërejtur të migrojnë nga mostrat në simulant 
ushqimi. Migrimi i përbërësave duket të jetë shumë i varur nga temperatura e 
magazinimit. Migrimi maksimal u vërejt nga gota plastike-polistiren në kushtet e 
simulimit prej 80°C për 30 min. Theksohet se metoda instrumentale HS-SPME është 
e dobishme si një metodë alternative për të përcaktuar migrimin e komponimeve 
organike volative (VOC) nga materiali i paketimit të ushqimit në simulantin 
ushqimor.  
 
Sipas (Gilbert J., (1983)  pas studimit gjithëpërfshirës (me GC-headspace) të niveleve 
të monomer stirenit në materialet paketuese plastike me bazë stireni dhe në ushqimet 
të ndryshme që gjenden në paketime (133 mostra), janë gjetur nivele të ndryshme të 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R33
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R42
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R28
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613973/#R24
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monomerit styren ne ushqime duke filluar nga 16 deri në 1300 mg kg−1  dhe  në enë 
plastike tregojnë nivelet e monomerit duke filluar < 1 μg kg−1 deri në 200 μg kg−1.  
Sipas (Flanjak J., 1984) pas studimit të monomerit stiren në ushqime (kos,  krem,  
djathë, ëmbëlsirë, akullore, e bardha e vezës, qëpë dhe margarinë) të paketuara në 
material polistireni, nga 146 mostra, niveli më i lartë i stirenit është gjetur në kos 0.1 
mg kg-1 dhe vlerat më të ulëta të stirenit të gjetur ishin në mostrat e margarinës prej 
0.01 mg kg-1.  
Sipas (M. S. Tawfik, 1998) pas studimit të migrimit të stirenit nga gotat plastike-
polistiren, migrimi stirenit varet  nga përmbajtja e yndyrës dhe temperatura e 
magazinimit. Uji i pijshëm dha vlera të migrimit shumë më të ulëta se të gjitha 
ushqimet yndyrore. Migrimi maksimal i gjetur në pije të ftohta apo të nxehta ishte 
0,025% e stirenit total në gotë. Niveli i stirenit të detektuar në ushqime ka qënë 
gjithmonë i varur nga yndyra. Studime të reja shkencore që flasin për migrantet 
gjinden në adresen elektronike (http2) dhe (Cristina Bacha 2012). 
 Acetaldehi si degradant i produktit  PET-it, e bën të mundshëm migrimin e këtij 
kimikati nga pakimi i produktit ushqimor. Studime të kryera në ujë mineral të 
paketuara në PET tregoi migrimin e acetaldehidit nga paketimi/ambalazhi në ujë 
(Nijssen et al., 1996).  
 

1.4.  Migrimi si proces fizik dhe kimik në siperfaqën ndarëse paketim- 
ushqim 

 
Termi "migrim" i substancave të padëshiruara në lidhje me paketimin polimer të 
ushqimit është përdorur për të përshkruar transferimin e dyanshëm të substancave në 
sistemin paketim–ushqim-ambient. Dallohen dy lloje të migrimit: Migrimi i 
përgjithshëm - MP dhe Migrimi specifik – MS. 
Migrimi i përgjithshëm, MP, është migrimi i të gjitha komponenteve që janë në 
gjendje të migrojnë në njësi të sipërfaqës së materialit paketues, pamvarsisht nga 
toksiciteti ose jo-toksicitei i tyre. 
Migrimi specific, MS, është migrimi i vetëm një komponenti. 
 
Migrimi i substancave kimike nga paketimi në ushqim është një proces mjaft i 
ndërlikuar dhe kryesisht varet nga vetitë e materialit paketues  dhe substancat 
migruese  (p.sh. lëvizshmëria e migrantëve në rrjetin polimerik-mobiliteti),  
përqëndrimi i tyre në paketim-polimer, nga lloji i ushqimit (i lëngët, i ngurtë, ujor ose 
vajor/yndyror apo acidik),  historia e temperaturave dhe koha e kontaktit paketim-
ushqim (Ingrid Erika Helmroth, 2002). 
Një nga kriteret kryesore kur zgjedhim materialet e paketimit është se, nivelet dhe 
toksiciteti i të gjithë përbërësve të saj (stabilizuesit, plasticierët, antioksidantët, 
agjentët për ngjyrosje etj.) nuk duhet të rezultojnë në dem të cilësisë së ushqimit dhe 
shendetit të konsumatorit. Prandaj, mbetet për tu shqyrtuar ndikimi potencial i këtyre 
substancave në sigurinë e produktit ushqimor, kur shuma e substancave migruese në 
ushqim tejkalon limitin e përgjithshëm apo limitet e tyre specifike. Paketimet 
kontaktuese të ushqimeve rregullohen me legjislacion specifik. Rregullorja Evropiane 
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(EC) No 1935/2004 shprehet: "Çdo material apo artikull që ka për qëllim të vijë në 
kontakt direkt ose indirekt me ushqim, duhet të jetë mjaft inert për të penguar 
mjaftueshem transferimin e substancat në ushqim në sasine e cila mund të rrezikojë 
shëndetin e njeriut apo mund të sjellë ndryshime të papranueshme në përbërja e 
ushqimit ose te përkeqësojë vetitë e saj organoleptike". Vlerat e LSM-se (limitit 
specifik të migrimit) të përcaktuara në Rregulloren Nr. 10/2011 llogariten në bazë të 
të dhënave toksikologjike.  
Nga pikëpamja fizike faktorët çelës themelorë të migrimit janë: koeficienti i difuzionit 
D të migrantit ( substance që migron) në materialin paketues (P) si dhe koeficienti i 
ndarjes (i pjesëshëm) KP,F  i migrantit në mes të materialit paketues dhe ushqimit (U) 
apo simulantit.  
Migrimi i molekulave të vogla organike nga materialet plastike për në ushqime dhe 
zbatimi i ligjeve të Fikut mbi difuzionin e masës përmbushet  vetëm në dy aspekte të 
rëndësishme: 

 Materiali plastik në kontakt me ushqimin i cili është i destinuar për treg duhet 
të prodhohet sipas kodeve të “Praktika  e Mirë e Prodhimit” (PMP). 

 Kushtet e kontaktit (temperatura, kohëzgjatja dhe bashkëveprimet) mes 
materialit plastik në kontakt me ushqimin duhet të bëhen brenda limiteve të 
cilat mund të konsiderohen normale, të sigurta dhe të zbatueshëm për 
aplikimin e paketimit të lart përmëndur. 

 
1.4.1 Lidhja midis përpunimit-strukturës-vetive të migrimit për polimerin në 

paketimin e ushqimit 
 

Lidhja midis përpunimit, strukturës dhe vetive të migrimit të polimerit për aplikim në 
paketimin e ushqimit ka një rëdësi të madhe në sigurinë e ushqimit. Është me rëndësi 
që gjatë  përpunimit të polimerit te mos ketë degradim te produktit, të mos ketë 
mbetje të monomeve, dhe të përdoren vetëm substancat (monomerët, oligomerët dhe 
aditivet) e lejuara me limitet e lejuara sipas legjislacionit të BE-së, në mënyrë që sasia 
e migrimit  të jetë minimale dhe të mos paraqësë rrezik për shëndetin e njëriut.  

 
1.4.2. Efektshmëria e cipave të polimerit si një barrierë për migrimin nga 

paketimi  
 

Cipat polimerike në materialet paketuese të ushqimit kanë efekt të mirë si barriere për 
zvogëlimin e procesit të migrimit nga paketimi në ushqim, duke penguar depërtimin e 
lagështisë dhe gaseve nga jashtë brenda paketimit dhe e kundërta. 
Karakteristikat e migrimit të shisheve të ndryshme polimere janë krahasuar duke 
përdorur simulantë ushqimor të ndryshëm, po ashtu dhe vetitë e tyre sensoriale dhe 
mekanike. Nga eksperimentet analitike dhe sensoriale, është treguar që materialet 
mund të percaktohen vetëm në sasi të ulta përbërësish të aftë për të migruar, që 
rezultojnë në një material paketues i karakterizuar nga veti sensoriale të shkëlqyera. 
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Në materialet plastik shumë-shtresore, përbërja e çdo shtrese plastike duhet të jenë në 
përputhje me Rregulloren e 10/2011 e cila kërkon të verifikohen LSM and LMP,  te 
prezentohet Deklarata e pajtueshmerise dhe në veçanti të zbatohet Koncepti i 
"pengesës/barrierës funksionale": 
Ne paketimet plastike shumeshtresore, shtresat mund të ndahen nga ushqimi me 
barriere funksionale. Vlerësimi i materialeve në përputhje me rregulloret përfshin 
monitorimin e migrimit për monomerët oligomerët dhe disa aditivë. Megjithatë, është 
njohur se modelimet parashikuese matematikore mund të përdoret në shumë raste, për 
të shmangur ose për të reduktuar përpjekje për eksperimentet e migrimit të cilat janë 
shumë të shtrenjta dhe marrin shumë kohë.  

 
1.5. Perspektivat për aplikimin e plastikave pas konsumit në paketimin e ushqimit 
 

Dy polimerët të përdorur më gjerësisht në paketim në vitet e fundit janë polietilen 
tereftalati (PET) dhe polietileni (PE). Shumica e këtyre polimerëve nuk ripërdoren, 
pavarësisht nga fakti që ato zotërojnë veti të shkëlqyera edhe pas aplikimit të tyre të 
parë. Ndalimi mbi përdorimin e polimerëve të ricikluar për paketimin e ushqimeve 
dhe mungesa e trajtimit në kushte të mira bën që këto materiale të përfundojnë në 
depo mbeturinash. Kosto e lartë e nailonit, e përdorur në paketim kryesisht si një 
barrierë e lartë gazi e petëzuar me PE, gjithashtu gjen rrugë në depo mbeturinash. Në 
këtë rast, arsyeja është vështërsia e riciklimit të polimerëve të ndryshëm që janë të 
papajtueshëm. Prandaj, Mbeturinat e ngurta komunale përmbajnë sasi të 
konsiderueshme të paketimeve plastike. Këto paketime janë ndotësit kryesorë të 
mjedisit. Në qoftë se mund të zhvilloheshin aplikime të duhura dhe kosto efektive 
për polimerët e ricikluar, mbeturinat e lidhura me hedhjen e tyre do të kufizoheshin. 
Veç kësaj, kontributi i paketimeve plastike në problemet e mjedisit  mund të 
pakësohet. Është studiuar mundësia e shtresëzimit të shtresës së PET të kontaminuar 
midis dy shtresave të materialit të pastër. Objektivi i studimit ishte për të përcaktuar 
nëse një veprim i tillë mund të zvogëlojë nivelin e migrimit të kontaminantit nga 
struktura shumështresëshe (që përmban një shtresë PET të ricikluar) në vlera të 
mëposhtme në kufinj të kërkuar nga agjensitë rregulluese. Janë përcaktuar 
koeficientët e difuzionit (të kërkuar për të vlerësuar migrimin) të katër lëngjeve 
organikë në PET. Si rezultat i veprimit të shtresëzimit, sasia e ndotësit (tolueni) që 
migron në simulantin e ushqimit ishte reduktuar prej dy rendesh. Janë studiuar 
gjithshtu vetitë e përzierjeve PE/nailon. Është gjetur që vetitë e larta të barrierës së 
gazit të nailonit janë të ruajtura në përzierje kur përdoren kushte të caktuara të 
përpunimit. Prandaj, materiali i ricikluar mund të përdoret si një shtresë qëndrore në 
një strukturë shumë shtresore duke siguruar në këtë strukturë veti të mira të barrierës 
së gazit. Riciklimi i materiale plastike per perdorim ne ushqime kërkon teknologji te 
avancuar (me te cilin hiqën ndotesit FDA, 2013, (http3) dhe kosto të larte, kriter i cili 
është shume veshtire te plotësohet. Sasia e ricikluar gjate prodhimit te materialeve 
plastike per ushqime sasia e materialit plastik te ricikluar mund te perdoret vetem ne 
nje sasi te vogel 10, 15 apo 30% me përdorim te teknologjise se avancuar, mirëpo ne 
vendin tone ekziston rreziku i përdorimit te materialeve plastike te ricikluara ne 
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sasine e cila tejkalon standardet dhe paraqët rrezik per cilesine ushqimit dhe 
konsumatorin. Materialet plastike paketuese të ricikluara mund të gjejnë përdorim në 
aplikime të ndryshme, por jo domosdo për paketimin e ushqimit.  
Paketimet e ushqimeve, që të jenë kompaktibile me mjedisin për aplikime te veçanta, 
kryesisht përdorin sistemin e paketimeve aktive dhe inteligjente.  

 
1.6. Stabiliteti termik i polietilentereftalatit materiale në kontakt me ushqimin: 

formimi i substancave volatile nga përzierjet e  riciklimit 
 

Materialet PET për paketimin e ushqimeve janë testuar për përmbajtje volatile pas 
ekspozimit në temperaturë të lartë. Mostrat përfshirë pllakat, shishet dhe qëse që janë 
nxehur deri në 120°C , 150°C dhe 230°C për 50 minuta, sipas tipit të mostrës. 
Substancat volatile të liruara nga materiali PET janë kryesisht Formaldehidi dhe 
Acetaldehidi, të identifikuar permes aparatures GC-MS dhe është vlerësuar sasia që 
nuk kalon limitin e migrimit sipas Listës pozitive (90/128/EEC, EC10/2011).  Ka 
edhe studime kontraditore, disa kanë raportuar gjetjen e Acetaldehidit dhe 
Formaldehidit mbi vlerat e lejuara (Kizilirmak Esmer Özlem, 2008; M. Mutsuga, 
2005; A. Dąrowska,2003; M. Mutsuga, 2006). Pak substanca volatile janë gjetur për 
mostra të përbërë vetëm nga PET. Substanca volatile nga pllakat (fletët) variojnë sipas 
strukturës së mostrës, por substancat kryesore të identifikuara nuk lidhen me PET-in, 
por me sa duket vijnë nga bojrat e printimit dhe ngjitësit. Është arritur në përfundimin 
që potenciali i migrimit të PET-it në aplikim në temperatura të larta është shumë i 
vogël dhe që formimi i substancave volatile gjatë përdorimit është vështirë të 
shkaktojë ndonjë problem të veçantë në rikuperimin e polimerit në skemën e 
riciklimit. 

 
1.7. Migrimi dhe vetitë sensoriale të plastikave të pastra neto të përdorura si materiale 

në kontakt me ushqimin nën kushte ambienti dhe temperaturë të lartë ngrohje.  
 

Janë studiuar  MP-migrimi i pergjithshem nga një shkallë e gjërë plastikash 
komerciale duke u bazuar në materiale netto të destinuara për përdorim si materiale 
paketuese të mishit ose perimeve në përbërësit e yndyrshëm të ushqimit, isooktan ose 
simulant ujor. Veç kësaj, testet sensoriale të materialeve neto përfaqësuese kryhen në 
shishe uji në mënyrë që të studiohet ndryshimi i mundshëm ç’aromatizim/shije dhe 
ç’ngjyrosje në këtë simulant ushqimi si rezultat i migrimit nga materiali neto. 
Kushtet e testimit për kontaktin material paketimi/simulant ushqimi dhe analizat e 
metodës mbi të gjithë migrimin janë sipas Udhëzimeve të Komunitetit Europian 
90/128 (EEC, 1990) dhe 2002/72 (EEC, 2002). Vlerat e migrimit të përgjithshëm nga 
materialet bazë në izooktan gjenden midis 38.0 dhe 624.0mg (l-1), të dyja nen dhe 
mbi limitet e sipërme të Komisionit Europian për migrimin. Analizat GC/MS 
tregojnë prezencën e përbërësve të shumtë që prodhohen pas kontaktit materiale 
bazë/ujë nën kushte refluksi.  

 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mutsuga%2C+M.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(D%C4%85rowska%2C+A.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mutsuga%2C+M.)
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1.8. Migrimi i produkteve volatile të degradueshme në uje nga materialet 
paketuese plastike 
 

Përbërës volatilë të ndryshëm të gjetur në ujin e ozonifikuar që ka qënë në kontakt 
me polimerët PP, EVA dhe HDPE jane zbuluar te tille si: butanal, pentanal, 
heksanal, heptanal, oktanal, nonanal, 2,2-dimetil propanal, 3-heksanon, 2-heksanon 
dhe heptanon. Këta përbërës mund të shkaktojnë ç’aromatizim dhe largim të shijes 
me prag organoleptik të ulët. Në përgjithësi, përqëndrimi i këtyre përbërësve volatilë 
rritet me nje rritje të ekspozimit ndaj ozonit. Përqëndrimi më i lartë i gjetur ishte 14.1 
+/- 0.6 mg (kg-1) për heksanal me trajtim 5mg (kg-1) ozon të filxhanëve PP. Edhe në 
një nivel trajtimi 5mg (kg-1) ozon, i cili është 10 herë më i madh se limiti i vendosur 
për shishet e ujit, ekstraktatet e migruara nga ato polimerë ishin jo larg niveleve të 
lejuara nga FDA. Për mostrën e PET-it, nuk janë vërejtur asnjë pik i rëndësishëm  
përpara ose pas ozonifikimit. Këto rezultate lënë të kuptohet që filxhanët PP që 
përmbajnë shtresa EVA mund të jënë burime kryesorë të ç’aromatizimit dhe shijes 
në shishet e ujit të ozonifikuara.                  

Kur plastikat mblidhen për riciklim, mundet që artikuj të kontaminuar të riciklohen në 
paketimin e ushqimit, dhe në këtë mënyrë kontaminuesit mundet që më pas të 
migrojnë në ushqim. Janë matur koeficienti i difuzionit (D) dhe energjitë e aktivizimit 
(Ea) dhe ndodhen si të dhëna në literaturë. Kjo lejon identifikimin e prirjeve të reja 
për lidhjet e log D=f (pesha molekulare). Pjerrësitë janë një funksion i efektshmërisë 
së barrierës së polimerit dhe temperaturës. Energjia e dukshme e aktivizimit të 
difuzionit shpalos dy pyetje me luhatje të peshës molekulare (M). Për M të ulët, ka 
pak luhatje të Ea. Duke u fokusuar mbi molekula më të mëdha, polimerët me barrierë 
të lartë shfaqin një varësi më të madhe të Ea me M. Energjia e dukshme e aktivizimit 
zvogëlohet me T. Këto rezultate propozojnë një pavazhdimësi midis gomave dhe 
polimerët e qëlqtë.  
 
1.9. Polietilen tereftalati (PET) si material paketimi te ushqimeve 

 
PET prodhohet nga polimerizimi i etilen glikolit me acidin tereftalik ose 
transesterfikimin me dimetil tereftalat zakonisht duke përdorur si katalizator trioksid 
atimonini. Monomere të tjerë si acidi izoftalik përdoren për të prodhuar kopolimere 
për pergatitjen e disa tipe shishesh. Përdorimi i PET-it plastik është rritur në mënyre 
të dukshme në dhjete vitet e fundit duke zëvendësuar qëlqin dhe disa PVC, në 
përdorim për ambalazhim uji dhe pije joalkoolike. Shishet e PET-it prodhohen nga një 
proces dy fazor, fillimisht behet një paraforme që më pas fryhet në një formë për 
shishe. PET gjithashtu trajtohet për te prodhuar qëse dhe ene te përdorura për gatim 
dhe ngrohjen e ushqimeve ne te dyja ne furra konvencionale dhe me mikrovale. PET i 
përdorur në aplikime me temperature të larte ka një kristalitet të larte dhe është pak i 
krahasuar me materialin transparent amorf të përdorur për të prodhuar shishe. Një 
kristalitet me i larte arrihet duke ngrohur dhe/ose shtesa e ndihmuesve te kristalizimit. 
Nga produktet e polimerizimit ose procesimit komponentët e PET-it janë dietilen 
glikoli dhe acetaldehidi, megjithëse acetaldehidi pastrohet nga antranalamidin (2-
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aminobenzamid), i cili mund të përdoret për të reduktuar nivelet e acetaldehidin i cili 
mund të shkaktoje probleme ndotje/arome. 
Polietilen naftaleni (PEN) si poliesteret prodhohen nga acidi dikarboksilik 2,6-
naftaleni ose acidi dikarboksilik 2,6-naftaleni, esteri dimetilik. Ato kane një 
temperature më të larte rezistence se PET-i amorf dhe po përdoren gjerësisht në 
aplikime të cilat kërkojnë nxehjen deri në sterilizim të ushqimit/pijes, megjithatë PEN 
për momentin është shume me i shtrenjte. Tabela e mëposhtme liston substancat e 
përdorura zakonisht ne poliesteret. 
 

Tabela 1.1 Substancat e përdorura zakonisht në prodhimin e PET/PEN 

Substanca Nr. Referues PM Funksioni LSM Kufizues 

Etilen gliko 53650 Monomer (T) 30 mg/kg 

Dietilen gliko 47680 Nga-produkti (T) 30 mg/kg 

Acid isoftalik 19150 Komonomer 5 mg/kg 

Acid tereftalik 24910 Monomer 7.5 mg/kg 

2,6-acidi naftalen 

dikarboksilik, dimetil ester 

22390 Monomer 0.05 mg/kg 

2,6-acidi naftalen 

dikarboksilik 

22360 Monomer 5 mg/kg 

Acetaldehid 10060 Degradant  (T) 6 mg/kg 

Acidi atipik, bis(2-

etilheksil)ester 

31920 Mbajtës për 

ngjyruesit 

18 mg/kg 

2-aminobenamid 34895 Pastrues acetaldehid 0.05 mg/kg 

1,4-ciklohekzandimetanol 13390 Monomer  

Erukamid 52720 Lubrifikant  

Trioksid antimoni 35760 Katalizator  0.04 mg/kg si Sb 

(T) = migrimi total i dy ose me shume pjesëve  

 

1.10. Produktet e degradimit  dhe papastërtitë 
 
Substanca të tjera mund të ndodhen në plastikat në kontakt me ushqimin që janë 
qëllimisht të pranishme në materialin ose artikullin përfundimtar, dhe vijnë nga 
reaksionet gjate polimerizimit ose procesimit. Ato gjithashtu mund të jenë të 
pranishme si papastërti në një nga substancat inicjuese ose aditivët.  Në Evrope kur  
një aditiv (shtese) ose monomer i ri vihet në përdorim në aplikim për kontakt me 
ushqimin, dhe nuk është listuar plotësisht në listën e aprovuar ose në listën në shkalle 
kombëtare, duhet te dorëzohet paraprakisht një dosje ne Autoritetin e sigurisë së 
ushqimit ne Evrope (EFSA) përpara vënies ne përdorim.  
LSM përfundimtare  mund të jete një kombimin i atyre për aditivët fillestare plus 
produkteve te degradimit te tyre. Duke marre në konsiderate migrimin e një substance 
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të re në ushqim dhe simulantët e ushqimit, është e rëndësishme të merret në 
konsiderate çdo papastërti dhe produktet e degradimit. 
Mund të parashikohen shume nga produktet e reaksionit që derivojne nga stabilizuesit 
sepse ata shtohen për të reaguar me radikale të lira ose substanca kimike që rrjedhin 
gjate procesimit të polimerizimit. Shume plastika gjate procesimit do të reagojnë me 
oksigjenin dhe n.q.s nuk janë të pranishëm aditivë për të reduktuar ketë auto-oksidim 
polimeri, do ti nënshtrohet reaksioneve të “maturimit” që kane efekte të dëmshme mbi 
vetitë siç është ç`ngjyrosja, plasaritja e sipërfaqës dhe veti fizike me të dobëta siç 
është ndikimi mbi fortësinë. Antioksidant me të rëndësishëm të përdorur në polimeret 
në kontakt me ushqimin janë zakonisht të përbëra nga fenole. Këto reagojnë nga 
ndërhyrja në reaksionet zinxhirë të shumimit, ku oksigjeni vepron me një radikal të 
lire alkali në zinxhirin e polimerit (P) për të formuar një radikal peroksi (PO2). Këto 
reaksione shumimi tentojnë të zhvillohen kur polimeri është në temperature të larte 
(p.sh: gjate procesimit) ose nën kushte stresi dhe kur është e pranishme një sasi e 
konsiderueshme oksigjeni. 
Një antioksidant i thjështë  është BHT (2,6-di-tert-butil-p-krezol, nr. ref. PM 46640). 
Megjithatë, përdorimi i tij në aplikime në kontakt me ushqimin është zvogëluar në një 
fare mënyrë kohet e fundit meqënëse ka një LSM të  ulët prej 3 mg/kg dhe një migrim 
relativisht të larte në produktet ushqimore të yndyrshme krahasuar me konkurentet e 
tij me një peshe molekulare me të larte. Figura 1.1 ilustron reaksionet e BHT me një 
radikal të lirë që në ketë shembull shënohet PO2, që është përgjegjës për reaksionet e 
shumimit në polimer duke dhëne produkte oksidimi. Figura 1.2 ilustron strukturën e 
oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionat, i përdorur zakonisht si fenol i 
pasme antioksidant i përdorur në poliolefinat dhe polistirene. Fosfitet si tris(t-
butilfenil)fosfiti (Fig1, 2) oksidohen për të dhëne fosfate. Fosfitet nga ana tjetër 
reagojnë me ujin për të dhëne fenole. Prandaj ne testet e realizuara për të vlerësuar 
migrimin e stabilizuesve fosfite, duhet të përfshihen matjet e fosfatit dhe fenolit 
korrespondues.  
 

 
Fig.1.1. Reaksioni BHT me radikale te lira PO2 
(P = polimer) 
 
Fig.1.2 Struktura e oktadecil-3-(3,5-di-tert-
butil-4-hidroksipentil) proprionat 
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Kur kanë një numër potencial të produkteve të degradimit,është me e leverdishme të 
përqëndrohemi mbi komponentët kryesore që mund të migrojnë. Midis produkteve të 
reaksionit të di-tert-butilfosfonite do të ketë një shkalle me të larte migrimi ne ushqim 
për shkak të peshës se tij molekulare me të ulet si ne figuren 1.3. Papastërtitë në 
polimer përgjithësisht rrjedhin nga substancat fillestare të përdorura për sintetizimin e 
monomereve ose aditivëve. Papastërti të tjera mund të lindin nga aditivët të cilet nuk 
mbulohen akoma nga legjislacioni i plastikëve ose nuk janë të vlerësuar  nga EFSA, 
siç janë shtesat dhe solventet në procesin e polimerizimit. Megjithatë këto substanca 
nuk kane qëllim te qëndrojnë në plastikat përfundimtare, nivele të ulta mund të   
konstatohen kur kërkohen në nivele pjese për milion (ppm).   

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.3. Oksidimi i tris(t-butilfenil)fosfat ne tris(t-butilfenil)fosfat 
 
Migrimi i oligoelementeve do të ulet me rritjen e peshës molekulare, Fig. 1.4 ilustron 
korrelacionin midis peshës molekulare të migrantit kundrejt migrimit në produktin 
ushqimor nga polipropileni në  40°C për 10 dite. Në ketë shembull arrihet në 
konkluzionin që migranti është shumë i tretshëm në produktin ushqimor dhe në 
përqëndrimin fillestar të substancës fiktive në polimer është 0.2%. 
Katalizatorët nuk mbulohen në mënyrë specifike nga direktivat e EU mbi plastikat në 
kontakt me ushqimin. Ato tentojnë të shpërbëhen gjate procesit të polimerizimit. 
Përsëri, produktet e degradimit janë shpesh të parashikueshme dhe shume here mund 
të gjenden në materialin përfundimtar ne kontakt me ushqimin. Megjithatë, 
katalizatoret janë zakonisht të pranishëm në nivel të ulta dhe produktet e degradimit 
janë shpesh volatilë. Për shëmbull katalizatori i zakonshëm t-butil perbenzoati mund 

të shpërbehet për të 
dhëne benzen kur 
përdoret në disa 
polimerë që 
formohen me 
termotrajtim.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.4. Korelacioni i peshës molekulare te migruesit dhe migrimi 
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Direktiva 2004/1/EC ndalon përdorimin e azoidkarbonamid në materialet në kontakt 
me ushqimin që në Gusht 2005. Gjithashtu është i ndaluar ne rekomandimin e EU 
përdorimin si një aditiv në ushqime për shkak të dyshimeve në produktet e ndryshme 
të degradimit te tij. 
 
1.11. Rast studimi: Poly Etilen Tereftalati (PET), si një material në kontakt me 
ushqimin  

 
Ka një rëndësi të vecantë procesi i prodhimit të materialeve polimere që do të 
përdoren për të prodhuar paketime për ushqime, për faktin se nga kushtet 
operacionale të trajtimit të lëndëve pjesëmarëse, varet shumë edhe perberja në 
komponentë e materialit përfundimtar të paketimit që do të vijë në kontakt me 
ushqimet gjatë ruajtjes së tyre. 
PET-i është një polimer shumë i pastër që në thelb përdor dy monomerë, acidi 
tereftalik (ose varianti tij si metil) dhe etilen glikoli. Për të kontrolluar prodhimin dhe 
rritur ose kontrolluar vetitë përfundimtare janë katalizatorët, ko-monomerët  dhe 
stabilizuesit e procesit. Në fazën e parë te prodhimit të PET-it, monomerët përzihen 
bashkë për të formuar një pastë dhe më pas kjo ngrohet ne prani te katalizatori.  
Siç kemi përmendur më parë, PET-i është një polimer shumë i pastër, pra ka shumë 
pak përbërës të përdorur në proceset e prodhimit dhe përpunimit. PET-i nuk ka nevojë 
për sisteme stabilizimi që shumë polimerë të tjerë kanë nevojë dhe aditivët janë të 
përdorur për pjesën e poshtme të procesit dhe përdor vetëm efektet e tyre.  
Duke përdorur një kategori PET-i (ose kategori të tjera polimeri) për aplikim në 
kontakt në ushqimin, ligji në çdo vend të veçantë dikton se çfarë, si, kur dhe kush e ka 
përgjegjësinë për përdorimin e klasës së veçantë të PET-it. Acidi Tereftalik (AT) 
(diacid) tani është monomeri më i përdorur në prodhimin e PET-it. Në Evropë ATp i 
është dhënë një limit specifik migrimi (LSM) prej 7,5 mg/kg. Ky LSM është vendosur 
në bazë të një konsumi të përditshëm te lejueshëm te ATp sipas kësaj direktive 
Evropiane. 

 
1.11.2. PET-i si një material në kontakt me produktet ushqimore 

 
Polietilen tereftalati (PET) ka strukturën kimike të mëposhtme: 

 
Fig.1.5. Molekula e PET 

 
 Dimetil -1, 4-benzendikarboksilat-dimetil tereftalat-DMT, (ester) është kripe metili e 
AT dhe është monomeri tjetër me i përdorur ne prodhimin e PET-it.  
Komonomeret – vetia mbushëse dhe prej tyre 1,3 acidi benzen dikarboksilik-acidi 
izoftalik-AIF  (diacid) përdoret si komonomer për prodhimin e PET që ne fundin e 
viteve 1980-te dhe ky përdorim është kufizuar ne një fare mënyrë nga  patenta dhe 
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nga kapaciteti i prodhimit. AIF kryesisht përdoret si një komonomer me AIF ne 
aplikimin e PET si paketim.  
Komonomerë të tjerë mund të përdoren për të rritur vetitë e PET-it duke shtuar sasi 
specifike të diacideve të tjerë ose dioleve p.sh butandiol, pentadiol, dhe prapëseprapë 
të mbajë emrin PET.  
Ndër shtesat – prodhimi dhe procesimi i aditivëve (shtesave) mund të përmendin si 
fillim klasen e katalizatoreve sepse PET-i nuk mund të prodhohet suksesshëm 
komercialist pa përdorim te katalizatoreve. Kur një substance përdoret gjate 
polimerizimit ne sasi te vogla dhe mund te behet pjese e rezines ose përndryshe 
largohet nga rezina ne përfundim te polimerizimit potenciali i saj për migrim është 
minimal. Meqënëse nuk ka një pritje të logjikshme për migrimin substanca nuk 
konsiderohet një aditiv (shtese) i ushqimit. 
 
Një katalizator i PET-it është i përcaktuar ne nivel Evropian dhe ky është trioksid 
antimoni. Ashtu siç antimoni kryen një funksion të suksesshëm në polimerinë 
përfundimtar, duke rritur rrezet-infra te kuqë të rinxehjes të paraformes është të dyja 
një aditiv (shtese) dhe një katalizator, dhe prandaj është subjekt i legjislacionit 
ekzistues të EU-së për plastikat në kontakt me ushqimin. 
Trioksidi i antimonit përdoret gjerësisht ne industrinë e PET-it dhe është subjekt i 
rregulloreve të tjera të EU-së. Migrimi i plastifikuesve (plastizator) monomerike në 
përgjithësi është i konsiderueshëm në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqim yndyror 
dhe rritet me rritjen e temperaturës.  
 
Stabilizatorët termike ashtu sikurse plastifikuesit edhe stabilizuesit termike janë 
përfshire gjerësisht në materialet plastike. Toksiciteti i tyre ndikohet nga pastërtia e 
tyre, meqënëse mbetjet e oksidit te etilenit  janë mjafte toksike.  

Stabilizuesit e dritës përdoren për të përmirësuar termat e karakteristikave 
meteorologjike të plastikëve, veçanërisht poliolefinave. 
 
Antioksidantet  përdoren për të ngadalësuar procesin e oksidimit që plastikat i 
nënshtrohen, përsa i përket ekspozimit në dritë. BHT dhe Irganox 1010 janë 
antioksidantet më të përdorur. Shumica e antioksidanteve janë zbuluar të jene jotoksik 
dhe të kenë një efekt stabilizues të kënaqshëm. 

Monomeret  janë substanca reaktive, në lidhje me organizmat e gjalla, dhe, kështu, 
potencialisht toksike. Mbetjet e monomereve janë gjithmonë prezentë në Polistiren 
dhe disa efekte të kundërta dhe të dëmshme i atribuohen stirenit. Stireni është një nga  
kimikatet industriale me të rëndësishme dhe është monomeri i dytë më i përdorshëm  
për prodhimin e polimerve paketues që vihen në kontakt me ushqimin. Poliamidet, 
gjithashtu të njohura si ‘nailon’ janë nder të paktët polimerë që mund të përdoren për 
të mbajtur ushqime për gatim. Megjithatë, anketat tregojnë se sasi të vogla të 
oligomerit najlon, mbetje te Kaprolaktamit, dhe monomer i najlonit mund të migrojnë 
në ujë të zier. 
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Më në fund polietilen tereftalati (PET) zakonisht përdoret si material paketues për pije 
dhe vajra ushqimore. PET është bërë një polimer i përdorur gjerësisht, sepse shtresat  
e tij kanë fortësi te madhe, fleksibilitet, dhe qartësi. Një paketues prej PET-i që lejon 
10 mg / kg ose më pak migrimin e një komponenti  ende konsiderohet e pranueshme. 
 
1.11.3. Tendencat 

 
Tendencat e plastikave në kontakt me produktet ushqimore po drejtohen dhe 
zhvillohen drejt materialeve gjithnjë më miqësore me mjedisin dhe të përshtatshëm, si 
materialet të cilat janë të biodegradueshme dhe që rrjedhin nga bimë, për të reduktuar 
impaktet negative në mjedise të krijuara nga grumbullimi dhe djegia e plastikave.  
Në fushën e paketimeve antimikrobiale të produkteve ushqimore, teknologjitë e 
furnitorëve po zhvillojnë sisteme  me qëllim eliminimin e baktereve në sipërfaqën e 
ushqimit. Një substance kimike antimikrobiale mendohet të bllokohet në filmin e 
paketimit dhe kështu që të mos migroje në ushqim (p.sh buke ose djathë), por të 
parandaloje çdo rritje të baktereve mbi copëzat e ushqimit të mbetura në çarje 
mikroskopike ne sipërfaqën ne kontakt me shtresën. Vetëm këta mikrobike të 
përfshire në listën pozitive të biocideve për kontakt me ushqimin do të lejohen të 
përdoren, duke siguruar gjithashtu që ato janë efektive në ketë tip të veçante aplikimi.  
 
Tani, nanoteknologjia po aplikohet në paketimet plastike në një shkalle të kufizuar për 
të përmirësuar vetitë e materialeve dhe rritur efektivitetin e prodhimit te paketimeve. 
Benefite të mundshme përfshijnë përmirësimin e vetive të barriës (kohë më e gjatë 
ruajtje në lëvrim ose lejojnë zëvendësimin e materialit) dhe performance më e mire në 
temperature duke përdorur titanium, zink, alumin dhe oksidet e hekurit. Aplikime 
gjithashtu po zhvillohen ne fushat e paketimeve aktive dhe antimikrobiale të ushqimit. 
Nanoteknologjia pritet të ketë një rritje më të madhe ne vitet në vijim ne materialet në 
kontakt me ushqimin, dhe po financohen më shumë projekte të tilla ne EU në këto 
fusha. , Sidoqoftë tani njihen shume pak mbi toksikologjinë ose migrimin e 
nanogrimcave dhe substancave te përdorura për prodhimin e nanoperberjeve. 
 

1.11.4. PET-i i ricikluar për aplikime në kontakt me ushqimin 
 

Polimeret e ricikluar kanë shkaktuar shume diskutime në të gjithë botën. Të drejtuar 
nga shqëtësimet mjedisore, riciklimi i të gjithë formave te materialeve ka shumë 
rëndësi. PET-i është një ndër polimeret më të ricikluar. Fillimisht i gjithë PET-i 
riciklohej si fibër për veshjet, leukoplastin, aplikimet inxhinierike, poliolet dhe fibrat e 
petëzimit. Ne te njëjtën kohe ishte e nevojshme për te pare aspektin ekonomik te 
proceseve për te siguruar zbatueshmerin komerciale.  
Ka vende në Evropë të cilat qe në mënyrë specifike përjashtojnë përdorimin e 
materialeve plastike te ricikluara për aplikim në kontakt me ushqimin. Për të qene të 
afte për të ricikluar përsëri aplikimet në kontakt me ushqimin zakonisht është e 
nevojshme te merret aprovimi për çdo shtet i cili do të dëshiroje të ricikloje për ti 
përdorur në kontakt me ushqimin. Sidoqoftë, është e qarte se në Evrope është e 
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nevojshme harmonizimi i legjislacionit për riciklimin e plastikave për aplikime në 
kontakt me ushqimin. Si rezultat i dy studimeve BE për riciklimin, arriti në 
konkluzion duke propozuar të vendose përdorimin e riciklimit të plastikave në kontakt 
me ushqimin vetëm në raste të caktuara dhe në mase te përcaktuar. Meqënëse ka 
shume njohuri ne fushën e riciklimit te PET-it është e mundur që PET-i të jetë 
polimeri i parë që aprovohet për përdorim gjerësisht në Evropë. 
Duke trajtuar problemet e PET-it, përveç faktit që PET-i është një polimeri shumë i 
pastër, mund të themi se ka shume probleme që lindin nga përdorimi i PET-it në 
kontakt me ushqimin dhe aplikime te tjera.  
 
Ushqimi shumë shpesh është në kontakt me plastikën e paketimit, enët e paketimit 
gjatë periudhës së magazinimit. Një problem i rëndësishëm është migrimi e 
komponimeve me masë të vogël  (të tilla si antioksidantë, stabilizant UV) nga plastika 
në ushqim. Në Evropë migrimi është i rregulluar nga Direktivat e KE-së edhe në rast 
se këto mungojnë, nga legjislacioni kombëtar. Eksperimentet e  migrimit kryhen për 
të treguar nëse një material në kontakt me ushqimin përputhet me  rregulloren. Këto 
eksperimente janë të gjata në kohë dhe të shtrenjta, kështu që ka një interes në rritje 
në parashikimin e migrimit duke përdorur modelet matematikore të difuzionit. 
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KAPITULLI II 
 

2. PERDORIMI I TEKNIKAVE NJEHSUESE DHE PROGRAMEVE 
KOMPJUTERIKE PER VLERESIMIN E MIGRIMIT NGA PAKETIMI 

NE USHQIM 
 

2.1. Një vështrim i përgjithshëm mbi automatizimin e njehsimeve të migrimit 
 
Përshkrimi i programit të simulimit kompjuterik të procesit të migrimit (SML, 
MIGRATEST, SMEWISE etj.) 
 
     Verifikimi i përputhshmërisë është një zhvillim i përbashkët i paketimit të ushqimit 
nga aplikimi i modeleve të njohura të difuzionit i paraqitur së fundmi në legjislacionin 
Evropian. SML është një program simulimi per procesin e migrimit (difuzionit). 
Mund të përdoret për të parashikuar sasinë e substancave (aditivë, kontaminantë ose 
monomerë të mbetur) që migrojnë nga materiali plastik i paketimit në ushqim gjatë 
një kohe të dhënë. Ky program është i përcaktuar si një mjet shkencor për 
karakterizimin e paketimit të ushqimit: prodhuesi i materialit mund të kontrollojë 
përputhshmërinë e materialit me vlerat e SML ( krahasimi i Qm me SML), specialisti 
i laboratorit mund të përdorë përqëndrimet e llogaritura për të projektuar kushtet 
eksperimentale të një testi migrimi. Ekziston edhe nje liste e substancave inicjuese 
(monomerët dhe aditivët) që përdoren për prodhimin e materialeve plastike që vihen 
në kontakt me ushqimet. 
     SML fokusohet mbi simulimin e çlirimit të aditivëve nga paketimi shumështresësh 
në kufij temperature të zgjeruar dhe nën kushte temperature në të cilën kërkime të 
zakonshme do të ishin shumë të vështira. Këto vështirësi janë mbizotëruese kur 
temperatura luhatet gjatë kohës së vrojtimit. Teknika lejon simulimin e paketimeve 
komplekse (gjeometri të ndryshme dhe deri në cipa me 10 shtresa). Llogaritja e 
procesit të difuzionit bazohet mbi ligjin e Fikut.  
Konsiderohet ekuacioni i Arheniusit dhe versioni i fundit i modelit të Piringerit me 
një karakteristikë strukture të polimerit, Ap, të përmirësuar për përafrimin e 
koeficienteve të difuzionit. Shpërndarja e difuzionit dhe përqëndrimit brenda të gjitha 
shtresave të paketimit mund të llogaritet për të dy migruesit në mbarim dhe 
komponentët e ushqimit në hyrje të paketimit. Kushtet kufitare janë të derivuara nga 
krahasimi i flukseve në faqën e brendshme midis shtresave të ndryshme dhe midis 
shtresës dhe ushqimit. Funksionet e bilancis të masës janë te thjeshta në faqën e 
brendshme të shtresave të ndryshme dhe në fillim të procesit të difuzionit (koha 0).         
      
2.2. Kufizimi i Programit 

 
     Migrimi nga një paketim në një ushqim është një fenomen i komplikuar, i cili 
mund të influencohet nga shumë faktorë të ndryshëm. Ky program nuk merr parasysh 
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të gjitha situatat e mundshme. Supozimet në vazhdim janë konsideruar në mënyrë që 
të skicohet një model i thjeshtë dhe praktik: - migrimi ndjek një proces difuzioni (ligji 
i Fikut) dhe nuk është i kontrolluar nga hapa të tjerë kinetikë; - tretshmëria e migrantit 
në ushqim është ose i pafundëm ose i kufizuar; - transferimi i migrantit në faqën e 
brendshme material/ushqim është i shpejtë dhe 
   migranti është i shpërndarë në mënyrë homogjene. 
 
2.3. Algoritmat numerikë të përdorur 
 
    Përqëndrimi brenda shtresave të ndryshme u llogarit nga Vlerësimi i Përafërt i 
Elementit të Fundëm. Pranë Analizës së Elementit të Fundëm (AEF), ndodhen metoda 
të tjera për të zgjidhur Ekuacionet Diferenciale të Pjesshëm (EDP).  
Metoda e simulimit Monte Karlo është një nga këto. Por ka të tjerë, p.sh, të 
ashtuquajtur metodat spektrale dhe variacionale. Megjithatë, AEF preferohet shumë 
nga praktikantët p.sh, në mekanizmat e ngurtë ose në inxhinieri strukturale, sepse këto 
metoda lejojnë në mënyrë të konsiderueshme “liri” në vendosjen e elementëve 
llogaritës aty ku duhen. Kjo është e rëndësishme kur ka gjeometri me ç’rregullsi të 
lartë ose kur ka procese komplekse të reaksioneve kinetike.  
 
2.4. Programi kompjuterik i simulimit 
 
       SML është një program simulimi. Përdorimi i Analizave të Elementit të Fundem 
(AEF) mund të përdoren për të parashikuar sasinë e një substance (aditivi, 
kontaminanti ose monomer i mbetur) e cila migron nga një material ose artikull 
polimerik, psh, paketimi në mjedisin kontaktues, p.sh, ushqimi gjatë një kohe të 
dhënë. Ky program është projektuar fillimisht si një mjet shkencor për shkencën e 
materialeve: prodhuesi i materialit mund të kontrollojë pajtueshmërinë e materialit me 
kufij migrimi specifikë (LMS), specialisti i laboratorit mund të përdorë përqëndrimet 
e llogaritura për të ndërtuar kushtet eksperimentale të një testi migrimi. Ai përfshin 
gjithashtu një listë të substancave fillestare (monomerët dhe aditivët) të përdorur në 
fabrikimin e materialeve plastike dhe artikujve të vendosur në kontakt me ushqimin. 
Programi kompjuterik-LMS i fokusuar në simulimin e çlirimit të aditivëve nga 
materialet shumështresorë, në shkallë rritje të temperaturës dhe ne kushtet e 
temperaturës hetimi normal do të ishte shumë i vështirë. Këto vështirësi janë 
mbizotëruese kur temperaturat luhaten gjatë kohës së vëzhgimit. Temperatura 
komplekse e përafërt mund të konsiderohet si e moduluar, goditje dhe plotësuese për 
temperaturën reale atmosferike. Teknika lejon simulimin e paketimeve komplekse 
(gjeometrit e ndryshme dhe mbi 10 cipa shumështresore). Shqyrtimi direkt i 
proceseve të difuzionit mund të jetë shumë kompleks në kushte të mundshme të 
ndryshueshme.  
 
Llogaritja e procesit të difuzionit bazohet në ligjin e Fikut. Ai konsideron ekuacionin 
e Arheniusit dhe versionin e fundit të modelit Piringer me konstante Ap të zgjedhur 
për vlerësimin e koeficienteve të difuzionit. Difuzioni dhe shpërndarja e përqëndrimit 
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brenda të gjithë shtresave të paketimit mund të llogaritet për largimin e migruesit dhe 
përbërësit ushqimorë që hyjnë në paketim. 
  
2.5. Njehsimet e masës se migrimit 
 
      Në program paraqiten dritare ku opsione të 
ndryshme mund të selektohen ose mund të modifikohen 
të dhënat e fundit. Vlerat e paraqitura transferohen në 
zona të ndryshme në tabelen dialiguese të parë. Për të 
ndryshuar një vlerë, shtyp vlerën e re në zonën 
korresponduese. Kjo regjistron vlerën e re dhe freskon të 
dhënën e llogaritur nga llogaritja tjetër. Kur të gjitha 
vlerat janë të sakta, lëvizim në karakteristika të tjera. Për 
tu kthyer në dritaren e mëparshme, thjeshtë shtypet mbi 
karakteristikën korresponduese. Kur fillohet, udhezuesi i 
programit  kalohet nëpër dy hapa llogjikë të 
njëpasnjëshme:          
                     

• Specifikimi i paketimit 
• Analizat e elementit të fundem  (AEF) 

 
2.6. Specifikimet e paketimit 

Hapi A) Specifikimi i gjeometrisë së paketimit 

Selektohet një nga 5 format e para-caktuara 
(drejtkëndore, cilindrike, sferike, segment sferik, 
kon i prerë) dhe futen dimensionet e paketimit. 
Pranon vlerat dhe kalon në dritaren tjetër. 
Gjeometria ekzakte e paketimit nuk është e 
arritshme, mund të përcaktohen me një sipërfaqë në 
përpjesëtim më vëllimin. Futja e zonës së sipërfaqës 
në kontakt me ushqimin, vëllimi i brendshëm i 

paketimit 
(i njëjtë 

më vëllimin e ushqimit) dhe trashësia e 
materialit paketues. Masa e ushqimit të 
paketuar (densiteti 1), raporti S/V për një 
sferë dhe vlerat e vogla të dimensionit janë 
llogaritur dhe paraqitur. Në qoftëse S/V 
është më e vogël se raporti S/V për sferën 
me sipërfaqë identike (raporti optimal) jepet 
një gabim mesazhi. Pranon vlerat dhe kalon 
në dritaren tjetër.   
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Hapi B) Specifikimi i numrit të shtresave (deri në 10) dhe vetitë e paketimit për 
secilën shtresë: Jepet trashësia e secilës shtresë; jepet densiteti i secilës shtresë; 
vendoset  përqëndrimi  fillestar i substancës difuzuese në secilën shtresë.  
 
2.7) Vendosja e  koeficienteve të pjesshëm 
Për secilën shtresë të paketimit fiksohen vlerat e koeficientit të pjesshëm (i 
shpërndarjes). Koeficienti i pjesshëm K është raporti në ekulibrin termodinamik i 
përqëndrimit të migruesit në material me përqëndrimin e migruesit në ushqim 
[K=Cmat/Cushq] ose përqëndrimit të migruesit në shtresën tjetër.  
 
2.8) Vendosja e koeficienteve të difuzionit: 
Për çdo shtresë të paketimit fiksohet vlera e koeficientit 
të difuzionit. Programi ofron 4 rrugë të ndryshme për të 
futur këtë vlerë: 
 

- E njohur: 
Në qoftëse koeficienti i difuzionit të substancës 
difuzuese në një shtresë është 
e njohur, futet direkt në 
program. 
 
 
- Arhenius 

Në qoftëse faktorët e ekuacionit të 
Arheniusit për koeficientin e difuzionit janë 
të njohur, ekstrapolojmë D nga ekuacioni i 
Arheniusit. Futen vlerat për energjinë e 
aktivizimit (Ea), faktori para-eksponencial 
(A). 

 
 
-Piringer 
Janë zhvilluar shumë modele të 
ndryshme për të vlerësuar koeficientin e 
difuzionit nga parametra të thjeshtë. 
Përafrimi i D mund të bëhet me ‘modelin e Piringerit’. Është një model empirik, i cili 
vlerëson D nga pesha e tij molekulare (PM), një konstante (Ap) dhe temperatura e 
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difuzionit (T). Modeli është i përshtatshëm për përbërje me PM<1000 Da. Gjithashtu 
është dhe modeli i rastit më të keq: D e përafruar zakonisht është më e madhe se sa 
ajo reale, vlera e matur. Konstantja Ap është specifikë e polimerit. Selektohet tipi i 
polimerit nga e cila është e përbërë shtresa jonë. Futet pesha molekulare e substancës 
difuzuese. D e ekstrapoluar shfaqët në anën e djathtë të dritares për temperaturën e 
paraqitur të migrimit. Pranojmë vlerat dhe kalon në dritaren pasuese.      

Informacioni mbi çdo substancë individuale përshkruhet si një kartë të dhënash. Karta 
përmban zonat si vijon: Emri i substances; Numri referues ;Numri i rregjistrit 
CAS;Peshën molekulare (M) të substancës (n.q.s është e specifikuar ). Shënime (p.sh 
kufizime të tjera specifike si vlera e Qm ose limiti i migrimit n.q.s vlera e SML është 
e fiksuar në legjislacion). 

Struktura kimike (n.q.s është e disponueshme) afishohet ne ekran.  Klikohet mbi 
butonin ‘OK’ të kartës së të dhënave futet pesha molekulare të substancës së selektuar 
në “modelin Pirenger”. Koeficienti i difuzionit i këtij përbërësi të veçantë është i 
përafruar. Në qoftëse pesha molekulare e përbërësit të selektuar nuk është e 
specifikuar (p.sh natyrale, substancë polimere me peshë të madhe molekulare), do të 
merret si vlerë hyrëse vlera 0g/mol. Rregullimi i peshës molekulare të vlerës të 
dëshiruar më parë vazhdon simulimin. Shtypet mbi butonin ‘print’ për të printuar 
kartën e të dhënave të një përbërësi individual.  
Programi SML mundëson futjen e çdo substance te re kimike e përdorur në prodhimin 
e materialeve polimere që kanë për qëllim të vihen në kontakt me produkte 
ushqimore. Për të futur listën, selektohet opsioni dhe gjendet një përbërës në listën-e 
regjistrimit nga klikimi mbi butonin ‘Property list’. Informacioni mbi secilën 
substancë individuale paraqitet si një kartë të dhënash. Tre substanca janë futur në 
listë nga mospajtueshmëria (butadien, N-metilolakrilamid dhe viniliden kloruri).  
 
Specifikimi i vetive të difuzionit të simulantit (jo i detyrueshëm) 
Mund të simulohet difuzioni i një substance të pranishme në ushqim ose simulantin e 
ushqimit në material. Kontrollohet kutia Ds dhe futen vlerat e kërkuara (koeficientin e 
difuzionit të simulantit në çdo shtresë, përqëndrimin fillestar dhe tretshmërinë e 
stimulantit në paketim).  
 
2.9. Analizat e një Elementi të Fundëm (AEF)  
 
Hapi A)  Specifikimi i profilit të temperaturës më të afërt 
Hapi B)  Vendosja e precizionit ne llogaritje e simulantit 
Më parë këshillohet të punohet me precizion të ulët për të optimizuar parametrat e 
modelimit. 
Hapi C)  Vendosja e kohës së kontaktit dhe fillimi i llogaritjes nga klikimi mbi 
butonin: ‘Run FE Analysis’. Njësitë e kohës mund të selektohen ([min], [h], [ditë], 
[javë] dhe [vite]). 
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Simulimi mbaron me dhënien e kohës se kontaktit. Gjithashtu është e mundur të 
ndalohet simulimi kur përqëndrimi i migruesit në ushqim arrin një vlerë të dhënë. 
Simulimi ndalon kur arrihet njëri nga këto dy kritere. 
Hapi D) Fillimi i Analizës së Elementit të Fundem (AEF) 

   

 
2.10. Rezultatet e njehsimeve simuluese dhe analiza e tyre 
 
-Gjatë llogaritjes ndryshimi në profilin e përqëndrimit të migrantit dhe stimulantit në 
paketim mund të ekspozohet nën tabbar ‘2D’. Kur llogaritja përfundon, mund të 
ekspozohet profili i përqëndrimit në material në një kohë të caktuar (midis kohës 0 
dhe tc). - Përqëndrimi i migrantit në ushqim në çdo kohë kontakti mund të merret nën 
tabbar ‘Migrimi’. Në seksionin ‘Rezultate’ është treguar koha e kontaktit midis 
materialit paketues dhe ushqimit. Masa dhe përqëndrimi i migrantit në ushqim në tc 
janë llogaritur dhe paraqitur. Vlera e përqindjes së migrantit në ushqim në tc është 
përqindja e migrantit i cili difuzon relativisht në sasinë fillestare të pranishme në 
materialin paketues. Ndryshimi  përqëndrimit të migrantit është paraqitet nga koha 0 
në tc.  
Vlerat korresponduese janë të përshkruar në seksionin ‘Rezultate’. Në qoftëse është e 
nevojshme mund të modifikohen, koeficienti i difuzionit, përqëndrimi fillestar i 
migruesit në material dhe koha e kontaktit. Në mënyrë më të përgjithshme, cilado 
dritare e mëparshme ( vetitë e paketimit ose profili i temperaturës) mund të ri-hyjë 
nga kjo pikë dhe parametrat mund të modifikohen. Në një kohë që butoni ‘Analizat 
Run FE’ kurba e migrimit llogariten të dhënat e llogaritura koresponduese rifreskohen 
automatikisht. Përqëndrimi i migruesit të ri mund të paraqitet më pas për krahasim. 
 
2.11. Karakteristikat kryesore të njehsimeve 
 
 Gjeometria e paketimit: përcaktimi i 5 gjeometrive të paracaktuara 

(drejkëndore/cilindrike sferike/sferike segment/ndërprerje kon) + 
sipërfaqë/vëllim. 
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 Skicimi i paketimit të përbërë nga 10 shtresa. 
 Rrjetë e përshtatur për të optimizuar llogaritjen e kohës. 
 Migrimi nga materiali kontaminues në ushqim dhe nga ushqimi përbërës në 

material. 
 Migrimi ndjek ligjin e Difuzionit të Fikut. 
 Përafrimi i koeficientit të difuzionit me modelin Piringer ose ekstrapolimi me 

marrëdhënien e Arheniusit. 
 Vlerësimi i tretshmërisë së migruesit në ushqim (kufizimi i tretshmërisë). 
 Vlerësimi i efektit të temperaturës mbi migrimin (3 tipet e kontrollit të 

temperaturës: T-e goditjes/T-e hyrjes/T-e ulur + tabelën e kimikateve Botërore 
te inkorporuara). 

 Eksportimi i madhësive të grafikëve në Microsoft word. 
 Eksportimi i të dhënave të llogaritura si dosje ASCII. 
 Madhësia e vogël e programit (<3MB), vetëm 1 dosje. 

 
2.12. Llogaritja e parametrave të difuzionit dhe krahasimi i të dhënave 
eksperimentale me ato teorike. 
 
Objektivi kryesor për zhvillimin e njohurive për materiale referuese të çertifikuara 
(MRCs) për testimin e migrimit specifik. Parametrat e çertifikimit të janë koeficienti 
difuzioni DP , koeficienti specifik për çdo kombinim të migrantit me polimerin AP 
dhe koeficienti i ndarjes KP,F që tregon ndarjen e migrantit mes polimerit dhe 
simulantit ushqimor. Parametra të tillë përcaktohen për të gjithë materialet kandidate 
për tu çertifikuar dhe secili parametër  përcaktohen eksperimentalisht në laborator. 
Këta koeficientë përdoren për krahasimin e të dhënave eksperimentale me ato teorike 
të parashikuara të migrimit. Në përgjithësi të dhënat eksperimentale dhe ato teorike 
për migrimin përputhen mjaft mirë. Afërsisht gjysma e të dhënave teorike ishin 
brenda ± 10%, dhe pothuajse të gjithë këto të dhëna ishin brenda ± 40% në krahasim 
me të dhënat eksperimentale.  
 
Përcaktohen zakonisht tre parametra të mundshëm çertifikimi, përqëndrimi fillestar i 
migrantit në polimer (CP, 0), migrimi specifik i migrantit në një simulant ushqimor nën 
kushte të caktuara kohë / temperaturë (SM) dhe karakteristikat e difuzionit të 
polimerit. Rezultatet do të paraqiten në lidhje me kinetikën e difuzionit dhe një 
krahasim i vlerave eksperimentale me ato teorike.  
Transportimi i komponentëve brenda një polimeri mund të përshkruhet përgjithësisht 
me ligjin e dytë të Fick-ut për difuzionin.  
Ku KP,F është koeficienti i ndarjes i cili tregon ndarjen e migrantit mes ushqimit dhe 
polimerit, VF është vëllimi që zë ushqimi dhe A është sipërfaqja e kontaktit. Piringer 
dhe bashkëpuntorët e tij (Piringer 1993 and 1994, Brandsch et al. 2000) kanë hartuar 
një lidhje empirike të koeficientit difuzionit me peshën molekulare relative të 
migrantit, temperaturën dhe llojin e polimerit. Është futur koeficienti specifik i një 
materiali AP i cili shpreh përçueshmërinë e difuzionit të polimerit.  
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Ku AP është koeficienti specifik i polimerëve, DP- koeficienti i difuzionit (cm² s –1), 
Mr është pesha molekulare relative e migrantit, dhe T është temperatura në Kelvin. 
Për thjeshtësim të ekuacionit DP zëvendësohët nga kufiri i sipërm i saj, DP*. Kjo 
vlerë, i tejkalon koeficientet e difuzionit në dispozicion, në kuadër të bazës së të 
dhënave të mbledhura në projektin e financuar nga BE-SMT4 CT98-7513, në një 
nivel besueshmërie prej 95%. Përdorimi i DP* sjell dhe mbivlerësim të migrimit që 
është dhe rasti më i keq. Kohët e fundit është zhvilluar një qasje e re për të përcaktuar 
vlerat e DP* dhe pritet që të aplikohet së shpejti.  
Polimeret e përdorura janë përshkruar në mënyrë të detajuar në kapitullin e 
mëparshëm ndërsa metodat eksperimentale përshkruhen në pjesën në vijim.  
 
2.13. Eksperimentet e migrimit  
 
Eksperimentet e migrimit kryhen në tre temperatura të ndryshme duke përdorur 
simulantë ushqimore që nuk depërtojnë në polimere. Kushtet e testimit të aplikuara 
gjatë eksperimenteve për difuzionin jepen paraprakisht. Eksperimentet kryhen në 
celulat migruese (aparat I posacem per eksperimentimin e migrimit) me kontakt të 
njëanshëm në një sipërfaqë kontakti rrethore prej 0,48 dm ² (MigraCell, FABES 
GmbH, Mynih, Gjermani). Cipa mostër fiksohet midis kapakut dhe epruvetës dhe 
shtrengohen nëpërmjet dy unazave rrethore të veshura me PTFE. Qëlizat migruese 
mbahen së bashku nga një grumbullues.  Ana e sipërme e cipës është ajo që është në 
kontakt me ushqimin; në rastin e cipave shumë të holla (<100μm), një pjatë metalike 
fiksohet në anën tjetër të mostrës që nuk është në kontakt me ushqimin duke siguruar 
kështu një zonë të caktuar kontakti. Për testet e migrimit qëlizat fillimisht paranxehen 
në temperaturën e dëshiruar më pas nëpërmjet hapjes së kapakut futet një sasi e 
caktuar simulanti ushqimor brenda në qëlizë dhe kjo e fundit inkubohet pastaj në një 
temperaturë të caktuar. Pas çdo intervali kohor të përcaktuar, 250μl e simulantit 
ushqimor hiqët nga qëliza migruese. Pas ftohjes 100 μl të saj vendosen në një 
mbushës automatik të provëzave, dhe shtohen në të 50 μl solucion i brendshëm 
standrt. Ky solucion analizohet më pas me aplikimin e metodave kromatografike 
HPLC ose GC.  
 
2.14. Përcaktimi i DP, KP,U dhe AP  
 
Gjatë fazës së parë është studiuar nga një laborator i vetëm kinetika e difuzionit në tre 
temperaturat e ndryshme për secilin nga materialet. Materialet të përzgjedhura si më 
të përshtatshme iu nënshtruan me pas testimit të difuzionit. Në fund të këtyre 
studimeve koeficienti i difuzionit DP dhe koeficienti i ndarjes KP,U, përcaktohen 
nëpërmjet ndërtimit të kurbës në mënyrë manuale duke përdorur programin tjeter 
simulues kompjuterik Migratest Lite 2001 (ndryshohen koeficientët derisa kurba e 
parashikuar të ndërtohet me të dhënat eksperimentale) ose nëpërmjet automatizimit të 
ndërtimit të grafikut. Në të dyja rastet AP llogaritet nga vlera e DP sipas ekuacionit 
përkates. 
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2.15. Krahasimi i të dhënave eksperimentale me ato teorike  
 
Si testet e migrimit ashtu dhe matjet kinetike kryhen duke përdorur të gjitha materialet 
të prodhuara në disa nga firmat e vendit me fryrjen e preformave dhe pastaj mostrat e 
shisheve prodhohen në fazën e dytë. Të gjitha materialet e prodhuara në fazën 
testohen për migrimin specifik në laborator dhe kinetika e difuzionit njehsohet.  Për 
verifikimin e vlerave të AP, DP dhe KP,F të marra nga matjet e kinetikës së difuzionit, 
përdoren rezultatet eksperimentale të migrimit specifik në vaj ose ujë nën kushte të 
caktuara kohe dhe temperature. Rezultatet e eksperimenteve të migrimit specifik 
krahasohen me vlerat teorike të parashikuara për të, të marra nga modeli i migrimit 
(Practical Guide EC 2003) duke përdorur vlerat e AP, DP dhe KP,F. Kur nuk janë të 
disponueshme vlerat e AP në një temperaturë të caktuar atëhere ato përcaktohen me 
anë të interpolimit (psh për migrimin eksperimental në 70°C vlerat e AP përcaktohen 
nga të dhënat në dispozicion për 60 dhe 80°C). Më pas bëhet krahasimi dhe vlerësimi 
i vlerave eksperimentale me ato teorike.  
Rezultatet e kinetikes së difuzionit përcaktohet eksperimentalisht në laborator. Të 
dhënat eksperimentale përdoren për të bërë vlerësimin e parametrave për të përcaktuar 
vlerat e DP dhe KP,F. Vlerat përkatëse të AP llogariten më pas sipas ekuacionit 
perkates.  
 
2.16. Përcaktimi i DP  
 
Për kinetikën e migrimit në etanol 95% janë arritur vlera shumë të mira në 40°C për të 
dy lëndët e tretura me koeficient difuzioni që varion nga 1.5 E-09 në 3,0 E-09 për 
Irganox 1076 dhe 2.7 E-10 në 4,5 E-10 për Irgafos 168. Në 60°C për Irganox 1076 
meren rezultate më të larta se llogaritjët për transferimin total të masës (migrimi> CP, 

0 për shkak të pranisë së substancave që ndërhyjnë në simulantin e ekspozuar) dhe si 
rezultat eleminohen. Ndërkohë merren rezultate shumë të mira për koeficientët e 
difuzionit që variojnë nga 9.9 E-09 në 1,2 E-08. Për Irgafos 168, merren  vlera shumë 
të mira për DP nga 2.7 E-09 në 7 E-09. Në 80°C përsëri vlerat e marra për Irganox 
1076 eleminohen për të njëjtën arsye si në 60°C ngerkohë që vlerat e DP varjojne nga 
3.5 E-08 në 6,0 E-08 dhe konsiderohen si shumë të mira. Për Irgafos 168,  për shkak 
të migrimit> CP, 0 është  shumë e mirë për vlerat e DP-së që variojnë nga 1.6 E-08-2 
në 1 E-08.  
 
2.17. Përcaktimi i KP,U  
 
Koeficientët e ndarjes nuk përfshihen në parametrat e çertifikimit për projektin e 
diskutuar në këtë kapitull. Përcaktimi i tyre varet shumë nga kohëzgjatja e 
eksperimenteve të migrimit. Për të përcaktuar vlerat e KP,F me intervale të vogla 
besueshmërie është e nevojshme të merren të dhëna të mjaftueshme afër pikës së 
ndarjes.  
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Në materialet relativisht të trasha jo gjithmonë është e mundur të kapet kjo pikë 
brenda një afati kohor të arsyeshëm. Për më tepër koeficienti i ndarjes në vaj dhe në 
simulantët e përdorur mund të ndryshojë për shkak të tretshmërise së ngryshme të 
migrantëve. Kjo mund të jetë dhe një nga arsyet e devijimeve kur bëhet krahasimi i të 
dhënave eksperimentale me ato teorike të migrimit. Është vënë re se afria e migrantit 
me simulantin e ushqimit rritet me rritjen e temperaturës.  
 
2.18. Vlefshmëria e parametrave të llogaritura të modelit të kinetikës së 
difuzionit  
 
Nga të gjitha vlerat teorike të migrimit, disa (afro 40%) luhaten prej ± 10% krahasuar 
me vlerat eksperimentale pjesa tjeter (60%) vlerat teorike luhaten ± 40% në krahasim 
me ato eksperimentale. Përdorimi i ujit si simulant ushqimor për poliamidet shkakton 
fryrje të polimerëve gjë kjo që çon në përshpejtimin e procesit të difuzionit. Vlera e 
AP për poliamidet përcaktohet me isooktan kur ka pak ose nuk ka fryrje të poliamidit 
dhe për këtë arsye, të dhënat nuk mund të krahasohen.  
 
2.19. Njehsimet e kryera me anë të programit SML 
 
Meqënese gjuha e perdorur në Softwarin SML është Anglisht, kështu edhe në 
përshkrim komentet janë në atë gjuhë. 
 
Të dhënat e migrimit të perdorura për simulimin e procesit: 
Package geometry :   Cylindrical 
Package dimensions :   D [cm]  H [cm] 
    6.77  27.8 
Contact surface [cm2] :               663.261 
Volume of foodstuff [cm3] :  1001 
Layer specifications : 
Number of layer :   1 
Layer Nr :   1  
Diffusion coefficient 
at 23°C [cm2/s] :                2.0E-11  
Initial migrant conc. [mg/kg] : 500  
Migrant partition coefficient : 1  
Layer thickness [µm] :  100  
Layer density [g/cm3] :  1  
 
Diffusion coefficient of migrant in food [cm2/s] : 0.0001 
Contact conditions : 
Contact time [hours] :    24 
Mode :      Standard 
Surrounding temperature :                   Isothermal (23 °C) 
 
Results at contact time tc : 
Mass of migrant in food [mg] :   0.491 
Conc. of migrant in food / mass [mg/kg] :              0.491 
Conc. of migrant in food / surface [mg/dm2] : 0.0741 
Percentage of migrant in food [%] :              14.8 
 
Time [hours]                                         Conc. of migrant in food [mg/kg] 
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Profili i Përqendrimit gjatë procesit të migrimit 
 
 
Packaging specifications : 
Package geometry :   Cylindrical 
    D [cm]  H [cm] 
Package dimensions :  6.77  27.8 
Contact surface [cm2] :               663.261 
Volume of foodstuff [cm3] :  1001 
 
Layer specifications : 
Number of layer :   1 
Layer Nr :   1  
Migrant diffusion coefficient 
at 23°C [cm2/s] :                2.0E-11  
Initial migrant conc. [mg/kg] : 500  
Migrant partition coefficient : 1  
Layer thickness [um] :  100  
Layer density [g/cm3] :  1  
 
Diffusion coefficient of migrant in food [cm2/s]  : 0.0001 
 
Contact conditions : 
Contact time [hours] :    24 
Mode :      Standard 
Surrounding temperature :                Isothermal (23 °C) 
 
Results at current contact time : 
Mass of migrant in food [mg] :   0.45 
Conc. of migrant in food / mass [mg/kg] :              0.45 
Conc. of migrant in food / surface [mg/dm2] : 0.0679 
Percentage of migrant in food [%] :             13.6 
Layer Nr :     1  
Mean concentration of migrant [mg/kg] :  432.09  
 
Concentration profile in packaging 
Thickness [μm]                                         Migrant concentration [mg/kg] 
 
 
 
 
Rezultate nga aplikimi i programit SML 
 
 
Gjeometria : D=6.77 cm; L=27.8 cm,   Trashesia(h)=100µm 
Perqëndrimi fillestar i migrantit:            CP,0=500 mg/kg 
Koeficenti i shperndarjes :    F

PK =1;     T=izotermike 
Tretshmeria e migrantit në ushqim = 1000 mg/kg 
Masa fillestare e migrantit në paketim = 3.316 mg 
Koha e kontaktit është : tc= 17.8 h 
Dllog=2.77x 10-13cm2/s  ;                  
Temp = 230C 
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2.20. Profili i përqëndrimit të një migruesi në kohë të ndryshme. 

 
Figura 2.1 Profili i përqëndrimit të migrantit brenda materialit ushqimor 
Migranti: 

Acetaldehidi: CAS nr . 000075-07-0 

Pesha molekulare = 44.05g/mol 

SML (T) = 6mg/kg nga EU-pozitive list nga ED 2002/z2/EC 

Koeficenti fillesatr i difuzionit D0 = 4.51x10-10cm2/s 

Koeficenti paraeksponencial = 1x106cm2/s 

Dm = 0.00259 cm2/s;   Ap
* = 0.675 

Vlera e llogaritur         D = 1.94x10-12 cm2/s 

Masa e migrantit ne ushqim ne fund te kohes se kontaktit është :             0.491 mg 

Përqëndrimi i migrantit në ushqim në fund të kohes së kontaktit është :  0.491 mg/kg 

Përqëndrimi i migrantit në ushqim në fund të kohes së kontaktit është :  0.0741 mg/dm2 

Përqindja e migrantit në ushqim në fund të kohes së kontaktit është :      14.8 %  
 
Formaldehidi:  
CAS nr = 17260 
Pesha molekulare  = 30.03 g/mol 
SML(T) = 15 mg/kg 
D = 2.72x10-12cm2/s 
 simulanti  nga SML: 
D0=0.1501x10-2 + 1,0539x10-6T = 1.53x10-3cm2/s 
KS=                      cm2 
Ds=2x10-11cm2/s           0.0001 
KP/F=1 
 
Disa të dhena nga simulanti ushqimeve yndyrore kap.10 fq 287 
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KP/L per PET:  (uje/etanol 50/50) = 0.1-3 
KP/L(PET/metanol) = 0.001-0.05 
DP = 2.1x10-10cm2/s 
 
Standarti CEN ENN 13130 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Profili i perqëndrimit të migrantit acetaldehid gjatë testimit në PET 
 
 
P.2. Përcaktimi i Acidit tereftalik në simulantet ushqimore 
SML=7.5 mg/kg 
 
P.3. Përcaktimi akrilonitrilit në ushqime dhe simulante ushqimore 
SML = mat detektueshëm;  LOD=0.02 mg/kg 
QM=1mg/kg 
Faktori konsumimit CF=0.05 per PET-in;      0.01 ppm 
 

2.21. Përfundime nga përdorimi i programeve simuluese  
 
Qëllimi kryesor i shqyrtimit tonë ishte përcaktimi i parametrave të difuzionit të 
nevojshëm për modelimin e migrimit. Përcaktimi i parametrave të difuzionit kërkon 
shumë kohë dhe mundësia për të gabuar është e lartë dhe për këtë arsye ekziston 
vetëm një numër i kufizuar i vlerave të besueshme të DP-së. Formula empirike për 
përcaktimin e DP nga AP qëndron mbi bazën e të dhënave të koeficientit të difuzionit 
të cilat gjenden nëpër tabela. Prandaj një nga konkluzionet kryesore të projektit të BE-
së SMT4-CT98-7513 (Hinrichs dhe Piringer 2001 Begley et al. 2004) ishte se 
nevojiten studime të mëtejshme për përcaktimin e vlerave të AP dhe DP-së. Një pjesë 
e rëndësishme që diskutohet është grumbullimi i të dhënave të besueshme për 
difuzionin.  
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i këtij studimi ishte mundësia për të krahasuar të 
dhënat e besueshme eksperimentale të migrimit në njërën anë me ato teorike (të 
llogaritura) në anën tjetër. Në përgjithësi rezultatet ekperimentale me ato teorike 
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përputhen mjaft mirë. Devijimet e vërejtura mund të vijnë nga variancionet analitike 
ose nga tretshmëria e ndryshme e migrantëve në vaj (aplikuar gjatë testimit të 
migrimit specifik).  
Llogaritjet për profilin e përqëndrimit të Acetaldehidit në varësi nga koha e kontaktit, 
me anë të simulimit kompjuterik të të dhënave eksperimentale me anë të programit 
ORIGIN dhanë rezultate që mund të paraqiten matematikisht me anë të barazimit të 
mëposhtëm polynomial të rendit të tretë, dhe grafikut të figurës 2.2.1. Koeficienti i 
korrelacionit rezultoi shumë i lartë R=0.9968. 

 
Y = 43.77629 -1.76968*X +0.02682*X^2-1.35077E-4 *X^3 
 

Gjithashtu, për profilin e përqëndrimit të acetaldehidit në varësi nga trashësia e cipës 
së polimerit të përdorur për paketim, në rastin tonë PET, rezultoi si më poshtë me anë 
të barazimit eksponencial të mëposhtëm dhe paraqitjes përkatëse grafike si në figurën 

2.2.2.  
 

 
 
Figura 2.2.1. Grafiku i 
varësisë së përqëndrimit të AA 
nga koha e kontaktit në 
migrim. 

 

 
 

 
Y= 0.00043 -0.01418^(-x/5.72006) + 0.02284e^(-x0/5.33879) 

  
 

 
 
Figura 2.2.2. Grafiku i varësisë së 
përqëndrimit të AA nga trashësia e 
cipës polimere të paketimit. 
 

 

 

 
2.21.1. Përqëndrimi i migrantit në polimer CP,0  

 
Materialet kandidate për çertifikim janë me interes të veçantë për laboratorët testues 
dhe për komunitetin shkencor për shkak të vlerës CP,0 të çertifikuar. Në një studim 
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krahasues ndërlaboratorik i kohëve të fundit është vënë re një ndyshueshmëri e 
dukshme e rezultateve ndërmjet laboratorëve. Është konstatuar se cilësia e 
përgjithshme e analizës së aditivëve te polimereve duhet të përmirësohet. Mënyra më 
e mirë për të bërë këtë është përdorimi i CRMs, testeve e eficenës apo përdorimi i 
testeve të krahasimeve ndërlaboratorike. Materialet 01-2, 04-2 dhe 05-2 të zhvilluara 
në këtë projekt do të ishin zgjedhje të përshtatshme për këtë qëllim. Përveç punës së 
përshkruar në kapitujt e mëparshëm ka filluar një krahasim për përgatitjen e mostrave 
të ndryshme dhe për metodat e ekstraktimit për aditivët ne poliolefina duke përdorut 
materialet kandidate për CRMs. Ekstrakti i tretësit krahasohet me precipitatin dhe 
ekstraktin statik duke përdorur tretës të ndryshëm. Për këtë të fundit janë zhvilluar dy 
metoda përgatitje: bluarja në formë pluhuri përkundrejt prerjes në shirita 1mm. Për fat 
të keq, jo të gjitha metodat kanë pësuar një proces të plotë llogaritjeje (rigjenerimi psh 
nuk është i disponueshëm në të gjitha eksperimentet). Gjithashtu nuk janë mbledhur të 
dhëna të mjaftueshme për të bërë një vlerësim të metodave të ndryshme.  
Është me rëndësi për tu parë se eskstraktimi statik i aditivëve nga poliolefinat me 
etanolin jep rezultate që janë shumë të përafërta më ekstraktimin statik me 
diklorometanin (DCM). Nuk ka diferenca si rezultat i bluarjes të bërë para 
ekstraktimit. Ekstraktimi me DCM është një metodë me përdorim më të zakonishëm 
por etanoli ka avantazh që është  fazë e lëvizshme gjatë përcaktimit me HPLC dhe pas 
ekstaktimit nuk është më i nevojshëm shkëmbimi i tretësit. Për më tepër, ai është 
relativisht i padëmshem dhe i lehtë për tu trajtuar. Prandaj, kjo metodë mund të 
konsiderohet e përshtatshme për veprimtaritë e ardhshme në këtë drejtim. Kjo metodë 
është një përmirësim i asaj të përdorur në pjesën e dytë në provën e çertifikimit e cila 
kërkonte shumë kohë dhe ishte e vështirë për tu aplikuar.  
 
2.21.2. Të dhënat e difuzionit dhe vlerat e AP  
 
Për shkak të procedurave komplekse analitike dhe kostove e larta të përfshira, është e 
dëshirueshme që të përdoren modelet e migrimit në vend të testeve eksperimentale që 
janë të disponueshme dhe të lejuara nga legjislacionet përkatëse. Për modelimin e 
migrimit, është shumë e rëndësishme të dihen koeficienti i difuzionit DP për një 
migrant në një polimer të caktuar në një temperaturë të caktuar dhe koeficienti i 
ndarjes KP,F që përshkruan ndarjen e një migranti mes polimerit dhe ushqimit. Në rast 
se tretshmëria e migrantit në ushqim është e lartë (që është dhe rasti më i keq) atëhere 
KP,F=1.  
 
Koeficienti i difuzionit DP varet nga disa faktorë si:  
 
 Vetitë e migrantit (masa molekulare, struktura); 
 Vetitë e polimerit (struktura, vëllimi);  
 Faktorët e jashtëm (temperatura, presioni, absorbimi i komponentëve ushqimor).  

 
Përcaktimi eksperimental i vlerave të DP kërkon shumë kohë dhe është i kushtueshëm 
dhe si rezultat i kësaj vetëm një numër i kufizuar i koeficientëve të difuzionit është në 



32 
 

dispozicion. Për këtë Piringer prezantoi në koeficient specifik difuzioni për polimerët. 
Është paraqitur një lidhje e tipit të Arheniusit e koeficientit të difuzionit me peshën 
relative molekulare të migrantit, për temperaturën dhe llojin e polimerit dhe është 
përaktuar koeficienti i polimerit AP i cili përshkruan “zbatueshmërinë” e difuzionit. 
Për migrantët me peshë molekulare më pak se 1000 Dalton që janë toksikë në 
temperaturën e dhënë përdoret DP*.  
  
Fillimisht u përcaktua kufiri i sipërm i vlerave të A‟

P* për të përcaktuar DP*duke u 
siguruar se ata do të rezultojnë në një mbivlerësim prej 95% të koeficienteve të 
difuzionit në dispozicion brenda të bazës së të dhënave (Hinrichs dhe Piringer 2001). 
Vetëm kohët e fundit, të dhënave u është bërë një vlerësim të ri statistikor (Begley et 
al. 2004). Në këtë qasje, janë llogaritur vlerat mesatare te A'P dhe devijimet standarde 
për secilin polimer. Në mënyrë që të llogaritet kufiri i sipërm i A‟

P*, devijimi standart 
u shumëzua me faktorin e studentit që i korespondon një numri të vlerave të A‟

P dhe u 
vendos një nivel besueshmërie prej 95% të vlerave mesatare të A‟

P. Janë vlerësuar të 
dhëna të reja të kësaj teze sipas të njëjtës metodë. Duhet përmendur se migrimi nga 
një paketim ushqimor ka një varësi me koeficientin e difuzionit në formën e rrenjes 
katrore prandaj dhe ndryshime të vogla të A‟

P nuk paraqësin ndryshim të dukshëm në 
migrim.  
 
2.21.3. Përcaktimi i koeficientit të difuzionit  
 
Një nga parametrat e çertifikimit në këtë studim ishte koeficienti i difuzionit. Janë 
kryer shumë studime kinetike në lidhje me difuzionin e migrantëve nga një polimer në 
një simulant ushqimor. Forma e kurbës kinetike varet nga dy koeficientët, koeficienti 
difuzionit dhe ai i ndarjes KP,F. Për të llogaritur difuzionin dhe koeficientët e ndarjes 
është përdorur nje nga programet kompjuterike te specializuara. Pasi janë futur të 
dhënat matematikore (ligji i Fick-ut dhe kushtet e përshtatshëme kufitare) në softwer 
janë të nevojshme të dhënat e mëposhtme: • përqëndrimi fillestar i migrantit në 
polimer - CP, 0;• trashësia dhe dendësia e polimerit;• vëllimi dhe dendësia e ushqimit 
(simulantit); • zona e kontaktit. Pasi futen të dhënat që janë të nevojshme kryhen edhe 
vëzhgimet eksperimentale (të dhënat e migrimit), dhe përqëndrimi i migrantëve në 
ushqim (simulant) në një kohë të caktuar. Programi më pas jep një vlerësim 
koeficientëve të difuzionit DP dhe të ndarjes KP,F me një interval të modifikuar 
besueshmërie. 
Parametrat e vleresuar me llogaritje, dhe që natyrisht kane nevojë për çertifikim janë:  
 Përqëndrimi fillestar i migrantëve në polimer (CP, 0).  
 Migrimi specifik në simulant ushqimor nën kushte të caktuara kohe dhe 

temperature  
 Koeficienti i difuzionit të migrantit në polimer  

Një model ekzistues kompjuterik për migrimin është përshtatur për të simuluar 
migrimin e dyanshëm që ndodh në të njëjtën kohë duke përdorur koeficientët e 
difuzionit dhe të ndarjes të përcaktuara më parë.  
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KAPITULLI III 
 

3. MODELIMI I MIGRIMIT TE KIMIKATEVE TE RREZIKSHME NGA 
MATERIALET PLASTIKE NE KONTAKT ME USHQIMET  

 
3.1. Objektivi i këtij kapitulli është shqyrtimi për përdorimin e një modeli 
parashikues të migrimit, për qëllime ligjore dhe për të vlerësuar qasje të ndryshme 
modelimi. 
 Në procesin e migrimit ndikojnë madhësia, lloji dhe struktura e migrantëve, dendësia, 
shkalla e kristalizimit, tretshmëria e migranteve në tretës dhe tretshmëria e tretësve, 
temperatura, etj.  
Bashkёveprimet midis paketimit dhe ushqimit konsistojnё nё transferimin e 
substancave nga paketimi nё ushqim dhe anasjelltas. Gjate ketij bashkëveprimi mund 
tё ndodhin edhe reaksione kimike brenda paketimit ose ushqimit, vecanërisht në 
sipërfaqën ndarëse ndërmjet tyre si rezultat ndryshon si cilёsia e ushqimit tё paketuar, 
ashtu edhe karakteristikat e paketimit, duke i bërë të papërshtatshëm për mbrojtjen e 
ushqimeve. Prandaj është tendencë e studimeve te sotme që të gjenden mënyra që të 
minimizohet ndërveprimi i paketimit dhe ushqimeve.  
 
Si rregull, shpejtësia e procesit te migrimit të shtesave dhe përbërësve të tjerë nga 
materialet plastike të paketimit në drejtim te ushqimeve, mund te trajtohet nga 
zgjidhja e Ligjit të Fikut për difuzionin të formuluar matematikisht duke konsideruar 
mënyrat dhe format  në të cilat ky migrim ndikohet nga ndryshoret dhe parametrat 
kryesorë të sistemit siç janë përqëndrimi, koha dhe temperatura, trashësia e polimerit 
paketues në kontakt me ushqimin etj. 
Pёr gjendjen e ngurtё të lëndës, për lëndët viskoze dhe lёngjet, gjatë periudhёs sё 
ruajtjes, mё tё rёndёsishem ne proceset e transferimit janё difuzioni i mases dhe 
pёrçueshmёria termike.      
 
Pёr pёrshkrimin matematik të proceseve të transferimit me anë të fluksit dhe kuptimin 
e proceseve tё transferimit, avantazh përbëjnë karakteristikat e pёrgjithshme, 
pavarёsisht natyrёs dhe madhёsisё sё transferimit, për të cilat zgjidhja kërkohet nё 
mёnyra tё ngjashme. Për të hartuar një model sa më të përshtatshëm kërkohet 
informacion për kushtet dhe shkaqët kryesore të procesit real të migrimit nё nivel 
molekular. Ajo që duhet theksuar është fakti se proceset e transferimit mund tё 
pёrshkruhen me ndihmёn e madhёsive tё cilat mund te maten nё mёnyrё sasiore nё 
nivel makroskopik. Në fushën e kontaktit ushqim-polimer janë 3 mekanizma 
ndërveprimesh që ndodhin ndërmjet ushqimit dhe polimerit dhe që mund të ndikojnë 
në mënyrë potenciale integritetin e ushqimit dhe/ose polimerit. Ashtu siç diskutohet 
tashmë njëri ndër këto mekanizma është depërtimi i gazit, specifikisht CO2 dhe O2  

nëpërmjet paketuesit.  
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Dy format e tjera të ndërveprimit, skematikisht të ilustruara në Figurën 3.1, janë: 

• Migrimi i substancave nga materiali paketues tek ushqimi; 

• Përthithja e substancës nga ushqimi drejt materialit paketues. 

 
Figura 3.1. ParaqitFigura 3.1. Paraqitje skematike e shishes se PET-it për 

pijet joalkolike ku ilustrohet përthithja, migrimi, depërtimi. 
 

3.2. Trajtimi i ekuacioneve bazё pёr modelimin e migrimit tё aditivёve 

Hartimi i ekuacioneve të transportit të lëndës 
 
 Me proces transporti nёnkuptojmё njё lёvizje tё pёrgjithshme tё masёs, energjisё ose 
madhёsive tё tjera nga njё vend nё tjetrin. Proceset e transportit mё tё rёndёsishme 
pёr produktet e ngurtё, viskozё, dhe lёngjet gjatë periudhёs sё ruajtjes janё difuzioni 
dhe pёrçueshmёria termike. Transporti i masёs nga difuzioni dhe transporti i energjisё 
nga pёrçueshmёria kanё njё bazё molekulare tё pёrbashkёt. Tё dyja janё tё 
influencuara nga njё lёvizje e çrregullt e molekulave nё mjedis nё tё cilёn zё vend 
transporti. Ёshtё lёkundja e atomeve dhe grupeve atomike, e transmetuar nё atomet 
fqinje e cila ёshtё pёrgjegjёse pёr depёrtueshmёrinё nё ngurtёsira. Pёrplasjet e 
çrregullta midis molekulave tё lёvizshme tё njё lёngu ose gazi  janё gjithashtu njё 
burim i transportit tё masёs nga difuzioni.  
 
3.3. Përshkrimi matematik i proceseve të transportit me anë të fluksit  
 
Pёr pёrshkrimin matematik dhe kuptimin e proceseve tё transportit, avantazh pёr 
pёrshkrimin e tyre janё karakteristikat e ndryshme tё pёrgjithshme, pavarёsisht 
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natyrёs sё madhёsisё sё transportit, duke i lejuar ato tё pёrpunohen nё mёnyra tё 
ngjashme. Pa njohuritё e shkaqëve tё tyre kryesore nё nivel molekular, tё cilat i 
korrespondojnё zhvillimit tё tyre real, proceset e transportit mund tё pёrshkruhen me 
ndihmёn e madhёsive qё maten nё mёnyrё sasiore nё nivel makroskopik. Njё madhёsi 
e tillё ёshtё ajo e fluksit te mases J. 

                     e x y z x y zJ J J J J J i J j J k= = + + = + +                                     (3.0) 

Masa e dhёnё m e cila transportohet gjatё kohёs t nёpёr njё sipёrfaqë A, lejon J tё 
paraqësё kontributin e fluksit tё masёs.  
Pёrbёrёsit e fluksit tё katёr proceseve si konveksioni, transporti momentit 
(viskoziteti), difuzioni dhe pёrçueshmёria e nxehtёsisё janё dhёnё nё ek. (3.1) nё 
drejtimin e njё boshti tё sistemit koordinativ: 

( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

mase, konveksion

(momenti ne drejtimin )

mase, difuzion

energji, konduksion

x

x
z

x

x

xa J i
t

vb J x k
z

cc J D i
x

Td J i
x

ρ

η

κ

∂
=

∂
∂

= −
∂

∂
= −

∂
∂

= −
∂

                               (3.1) 

 Nё ek. 3.1(a) ρ dhe /x t∂ ∂ janё kontributet e densitetit dhe shpejtёsisё sё lёngut nё 
drejtimin x. Konstantet specifike të materialit η, D dhe κ janё pёr koefiçientёt e 
viskozitetit, difuzionit dhe pёrçueshmёrisё sё nxehtёsisё. Derivatet ne drejtimet z dhe 
x, / ,  / dhe /xv z c x T x∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ janё pёr komponentёt e shpejtёsisё (nё drejtimin x), 
pёrqёndrimin dhe temperaturёn. Krahasimi i katёr ekuacioneve në ek. (3.1) tregon 
ngjashmёritё midis frazave. Kёto ngjashmёri japin njё ndihmesё tё madhe nё gjetjen e 
zgjidhjeve pёr aplikimet specifike nga pёrdorimi i ekuacioneve identike formale.  
  
Gjatё njё procesi difuzioni, psh, migrimi i njё aditivi nga plastika nё atmosferё ose nё 
ushqim, do tё kemi njё ndryshim nё pёrqёndrimin e substancave difuze nё çdo zonё tё 
plastikёs. Fluksi i masёs i shkaktuar nga difuzioni pёrfaqёsohet nga njё madhёsi 
vektoriale J, kurse pёrqёndrimi c dhe derivati i tij i kohёs t janё madhёsi skalare. 
Madhёsia skalare c dhe vektori i fluksit J janё tё lidhura matematikisht me ndihmёn e 
produktit skalar tё agjentёve divergjentё tё shёnuar ∇ dhe gradientit a∇ . Si 
pёrfundim, sipas ek. (3.1) (c) kemi ekuacionin e mёposhtёm: 
 

2 2 2
2

2 2 2

c c c cD c D c D
t x y z

 ∂ ∂ ∂ ∂
= − ∇∇ = ∇ = + + ∂ ∂ ∂ ∂ 

                                    (3.2) 

Ekuacioni (3.2) njihet si ligji i dytё i Fikut i difuzionit. 
 
Lidhur me ndikimin e përqëndrimit në procesin e transferimit mund të vihet re se 
zvogёlimi i pёrqёndrimit sё bashku me efektet e transportit fizik të lëndës, mund tё 
shkaktohet nga njё reaksion kimik. Zvogёlimi i pёrqёndrimit pёr njёsi kohe i 
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shkaktuar nga njё reaksion kimik pёrcaktohet si shpejtёsi e reaksionit kimik r dhe 
natyrshëm ёshtё funksion i pёrqёndrimit sipas ekuacionit:           

        ndcr kc
dt

= =                                                         (3.3) 

Proporcionaliteti rregullohet me anë të madhësisë k që ёshtё konstantja e shpejtёsisё 
sё reaksionit kimik, ndersa eksponenti n, zakonisht 1 ose 2, specifikon rendin e ketij 
reaksioni. 
     Zhvillimi i njёkohshёm i reaksionit kimik dhe proceseve tё transportit të lëndës 
paraqitet nga mbledhja e kontributeve të tyre sё bashku, kështu pёr zvogёlimin e 
pёrgjithshёm tё pёrqёndrimit nё kohё nё njё pikё tё dhёnё P(x, y, z) nё mjedis marrё 
nga ekuacioni i transportit tё pёrgjithshёm mund të merret sipas këtij ekuacioni: 

                
2 2 2

2 2 2
n

x y z
total

c c c c c c cD v v v kc
t x y z x y z

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− = − + + + + + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  

             (3.4) 

Ky ekuacion tregon se rezultantja është kontribut i tre proceseve të njëkoheshme: 
difuzionit, konveksionit dhe reaksionit. Njё shembull tipik i transportit dhe ndodhjes 
sё reaksionit gjatё ruajtjes sё njё ambalazhi ёshtё ndotja e ushqimeve me pёrmbajtje 
yndyrore nga oksidimi me oksigjen tё transportuar nga atmosfera nё amballazh. 
 
Për zgjidhjen e ekuacionit tё difuzionit kemi arsyetuar dhe vepruar si më poshtë: 
      
Ekuacioni i pёrgjithshёm i transportit (3.2) ёshtё fillesa pёr zgjidhjen e rasteve 
specifike qё ndodhin nё praktikё. Koeficienti i difuzionit D supozohet tё jetё konstant 
ose praktikisht konstant pёr shumё raste me interes praktik. Pёr difuzionin nje 
dimensional, në drejtimin x, nё vend tё zgjidhjes sё pёrgjithshme mund tё pёrdoren 
zgjidhjet e thjeshtuara, por ka edhe disa raste tё vecanta. Kjo thjeshton shumё 
paraqitjen e problemit dhe ekuacioni pёrfundimtar pёr difuzionin mund të paraqitet në 
një formë kompakte që shpreh modelin e transferimit të masës sipas barazimit:              

2

2

c cD
t x
∂ ∂

=
∂ ∂

                                                                                                (3.5) 

Në kushtet e gjëndjes së qëndrueshme, ligji i parё i Fikut modifikohet në një formë 
më të përshtatëshme për zgjidhje: 
     Rasti mё i thjeshtё pёr tu zgjidhur ёshtё kur pёrqёndrimi mbetet konstant nё lidhje 
me kohёn nё materialin polimer te paketimit. Nё kushte stacionare (të qëndrueshme), 
për të cilat c / t = 0∂ ∂ , si nё rastin e pёrshkueshmёrisё, ekuacioni i pergjitheshem i 
difuzionit transformohet nё formen e ligjit te parё tё Fikut. 
Ky rast i vecantё ekziston, psh, nё difuzionin e njё substance pёrmes njё cipe me 
trashёsi d neqoftese pёrqёndrimet 1c dhe 2c nё tё dy anet e siperfaqës ndarese per x = 
0 dhe nё x = d mbeten konstante (rasti stacionar). Integrimi i ekuacionit te Fick-ut çon 
nё vlerёn e fluksit J pёrmes cipës: 

           1 2c c pJ D P
d d
− ∆

= ⋅ = ⋅                                                                                 (3.6) 
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ku Δp ёshtё diferenca e presionit tё pjesshёm midis dy anёve tё cipës, P = D · S ёshtё 
koefiçienti i pёrshkueshmёrisё dhe S ёshtё koefiçienti i tretshmёrisё të gazit nё cipë. 
Ndёrveprimet e shumta pёrfshijnё transferimin e masёs midis veprimit tё paketimit 
dhe ushqimit nё kushte jo-stacionare të cilat i janё referuar migrimit. Njё numёr 
zgjidhjesh ekzistojnё nga integrimi i ekuacionit (3.1) tё difuzionit tё cilat varen nga tё 
ashtuquajturat kushte fillestare dhe kufitare tё aplikimeve tё veçanta. Shumё zgjidhje 
janё marrё nga zgjidhjet analoge tё ekuacioneve tё pёrçueshmёrisё tё nxehtёsisё:     

           
2

2

T T
t x

κ∂ ∂
=

∂ ∂
                                                                                      (3.7) 

e cila mund të përdoret direkt nё zgjidhjen e problemeve të difuzionit. 
 
3.4. Studimi i Rastit te Difuzioni nё sistemin dy-fazor: Plastika njё-shtresore nё 
kontakt me ushqimet e lёngta 
 
Njё nga problemet mё tё rёndёsishme tё migrimit ndodh nёse njё ushqim i lёngёt ose 
njё simulues ushqimor (U) me vёllim VU dhe densitet Uρ vendoset nё kontakt me njё 

shtresё plastike (P) me trashёsi Pd dhe densitet Pρ . Transferimi i masёs ndodh permes 
sipёrfaqës A midis dy mjediseve tё ndryshme te cilat kane edhe veti tё ndryshme, psh, 
me koefiçient difuzioni tё ndryshёm DU dhe DU tё migruesve. Nëese kёrkohet vlera e 
njё madhёsie, psh, pёrqёndrimi i substancёs sё transportuar nё sipёrfaqën e njёrёs prej 
dy mjediseve, atёherё do tё merret nё konsideratё bilanci i masёs i cili llogarit 
raportin e sipёrfaqës sё kontaktit me vёllimin e mjedisit perkates.  
Modeli i cili pёrshkruan kёtё proces bazohet nё supozimet e mёposhtme: 
a) Njё pёrbёrёs shpёrndahet nё mёnyrё homogjene nё strukturen e P me njё 

pёrqёndrim fillestar c p,0 i tretur nё U me sipёrfaqë kontakti midis P dhe U dhe mё 
pas difuzon nё lёng. Supozohet se nuk ka rezistencё pёr transferimin e migruesve 
midis P dhe U. Kёshtu do kemi njё zvogёlim tё pёrqёndrimit te tyre nё zonёn e 
sipёrfaqës sё kontaktit gje që çon nё transporte tё mёtejshme tё substancave nga 
brendesia e struktures se P drejt sipёrfaqës se kontaktit. 

b) Transferimi i masёs, i kontrolluar kryesisht nga difuzioni e cila merr pjesё nё 
plastikё gjatё ruajtjes, ёshtё disa herё mё i ulёt sesa difuzioni nё fazёn e lёngёt. 
Ndryshimi ёshtё edhe mё i madh kur pёrzierja (konveksioni) ndodh nga lёkundja, 
psh, gjatё transportit. Supozohet se pёrqёndrimi i migruesve, ,U tc , nё U varet nga 

koha t por jo nё distancёn x nga sipёrfaqja e kontaktit. 
c) Supozohet se bashkёveprimi midis P dhe U ёshtё i neglizhueshёm (papёrfillshёm) 

dhe nuk ndodh fryrje e P nga rritja e U gjatё procesit tё migrimit. 
d) Sasia totale e migruesve nё P dhe U supozohet konstante gjatё procesit tё 

migrimit. 
e) Nё ekuilibёr pёrdoret njё shpёrndarje konstante e migruesve midis P dhe U sepse 

nuk varet nga pёrqёndrimi i tij. Ky supozim i ngjashёm ёshtё pёrmbushur pёr 
pёrqёndrime relativisht tё vogla ( < 1 % ) dhe pёrcakton koefiçientin e pjesshёm 

,KP U si njё raport konstant i pёrqёndrimit tё migruesve nё materialin paketues, 
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( )c w / w ,P me pёrqёndrim nё ushqim, ( )/Uc w w , shumёzuar me raportin e 

densiteteve:  

,
P P

P U
U U

cK
c

ρ
ρ

=                                                   (3.8) 

    Koeficienti i pjesshёm ёshtё njё nga parametrat kyç tё nevojshёm pёr zgjidhjen e 
ekuacionit tё difuzionit.   
f) Madhёsia e dytё mё e rёndёsishme e cila ndikon nё transportin e masёs ёshtё 
koefiçienti i difuzionit DP i migruesve nё P. Pёr pёrqёndrime relativisht tё ulta DP 
supozohet tё jetё konstante. 
g) Transporti masёs supozohet tё ndodhё nё drejtimin x pingul me sipёrfaqën e 
kontaktit. Ndonёse gjeometria e sistemit paketim/ushqim ndikon nё sasinё e 
transportit tё masёs, ajo ka pak rёndёsi pёr shumё raste praktike. 
h) Tё gjitha supozimet e mёsipёrme janё tё vlefshme edhe pёr transferimin e 
masёs nё drejtim tё kundёrt që do tё thotё se duhet konsideruar edhe migrimi i 
pёrbёrёsve nga ushqimi U nё materialin plastik P. Sipas kushteve fillestare 
perkatese, zgjidhja matematike e problemit rezulton nё formё tё njёjtёn. 

 
Zgjidhja jo-dimensionale e ekuacionit tё difuzionit :          
 
Njё lloj zgjidhjeje ёshtё nё formёn e serive tё pafundme nga tё cilat pёrdoren vetёm 
pak elementё. Nga madhёsitё jo-dimensionale α dh T:  

, ,

1 1U U

P U P P U P

V d
K V K d

α = =   dhe 2
P

P

D tT
d

=                                                         (3.9) 

pёrmbahet, pёr transferimin e masёs nga difuzioni i njё komponenti nga P nё njё lёng 
tё pёrzier mirё ose migrimi nё drejtim tё kundёrt, shprehja e pёrgjithshme nga Krank: 

( ) ( )2
2 2

1

2 1
1 exp

1
t

n
n n

m q T
m q

α α
α α

∞

=∞

+ 
= − − + + 

∑                                                       (3.10)    

Ekuacioni (3.10) ёshtё zgjidhja e ekuacionit (3.6) tё difuzionit pёr kёtё model ku mt 
ёshtё masa e difuzuar nё kohёn t nga P nё sipёrfaqën kufitare A nё U ose nё drejtim tё 
kundёrt dhe m∞ ёshtё sasia e cila ka migruar nё ekuilibёr. Parametrat nq  nё seri janё 

rrёnjёt pozitive tё ekuacionit trigonometrik tan   n nq qα= − . Vlerat e qn shtrihen 

midis nπ (pёr α =0) dhe (n – 1/2) π (pёr α= ∞). Pёr α << 1, ( ) / 1nq nπ α≅ + , dhe pёr 

vlerat α tё mbetura ( )/ 2 1nq n α α π≅ − +   . Zgjidhjet e ek. (3.10) konvergjojnё 

shpejt pёr kohё difuzioni tё gjata, ndёrsa pёr kohё tё shkurtra, psh, nё fillim tё 
difuzionit ( 0.001T ≡ ) pёrdoren pёrafёrsisht 50 terma. 
     Megjithёse ekuacioni i mёsipёrm nuk ёshtё pengesё pёr plastikat e sotme, ёshtё mё 
e pёrshtatshme qё pёr kohё tё shkurtra tё pёrdoret lloji i dytё i zgjidhjes i cili bazohet 
funksionin e gabimit sipas barazimit :  

( ) ( ) ( )21 1 exptm z erfc z
m

α
∞

 = + −                                       (3.11) 
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me:             ( )
1/2

1/2
P

F

T Kz D t
dα

= =                                                  (3.12) 

Ekuacioni (3.12) ёshtё i pёrshtatshёm vecanёrisht pёr T < 1 dhe α < 100. 
  

                      ( ) ( )2( ) 1 expF z z erfc z= −                                        (3.13) 

 
Zgjidhjet duke u nisur nga bilanci i masёs merren si me poshte: 
 
Pёr migrimin nga Plastika (P) nё Ushqim(U) sasia totale ,0Pm  e migruesit mbahet nё 
P nё kohёn 0t =  dhe bilanci i masёs shprehet:  
 

, , , ,0 ,0U U P P P P PV c V c V c m∞ ∞ ∞+ = =                              (3.14) 

Sasia e substancёs sё transferuar nё ushqim nё ekuilibёr, , ,F F Fm V c∞ ∞= ⋅  gjendet nga 
kombinimi i ekuacioneve (3.8) dhe (3.9):  
 

       ,0
, , ,01/ 1 1

P P
U P P P

V c
m V c m α

α α∞ ∞= = =
+ +

                            (3.15) 

dhe pёrsa i pёrket ,0Pm  fraksioni i sasisё totale ёshtё dhёnё nga:    

               ,

, 1
F

P

m
m

α
α

∞

∞

=
+

                                                   (3.16) 

Fraksioni i migruesve tё difuzuar nga U nё P nё kohёn t, nga ,0 ,0U U Um V c=  dhe 

fraksioni i migruar nga P nё U gjatё kohёs t, nga ,0 ,0P P Pm V c=  janё:    

, ,

,0 ,

1
1

P t P t

U U

m m
m m α∞

=
+

                            (3.17) 

dhe:       , ,

,0 , 1
U t U t

P U

m m
m m

α
α∞

=
+

                                              (3.18) 

 
Me ekuacionet (3.10) dhe (3.18), duke marrё nё konsideratё bilancin e masёs, sasia e 
migruar ,F tm , nёpёrmjet sipёrfaqës sё kontaktit A gjatё kohёs t llogaritet si mёposhtё: 

 
2

,
,0 2 2 2

1

2 (1 )1 exp
1 1

U t n
P P P P

n n P

m qc d D t
A q d

α α αρ
α α α

∞

=

  + = − −   + + +    
∑         (3.19) 

 
Ekuacioni i meposhtem (3.20) paraqët formёn e thjeshtuar tё ekuacionit (3.19) pёr α 
>> 1: 

2
,

,0 2 2
1

11 2 expU t n
P P P P

n n P

m qc d D t
A q d

ρ
∞

=

  
= − −  

  
∑                       (3.20) 

ku ( )2 1 / 2nq n π= − . 
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Ekuacioni i meposhtem (3.21) ёshtё njё ekuacion alternativ migrimi pёr vlera tё vogla 
t duke pёrdorur funksionin e gabimit:  

,
,0 2 21 expU t PP

P P P
P P

m D tD tc d erfc
A d d

ρ α
α α

   
= −          

              (3.21)  

nёse , ,/ 0.5U t Um m ∞ ≤ . 

Ekuacioni i meposhtëm (20) ёshtё njё ekuacion i thjeshtuar migrimi pёr KP,F ≤ 1 dhe 
vlera t relativisht tё vogla, pёr tё cilat supozohet njё trashёsi e pafundme e P: 

( )1/2,
,0

2U t
P P P

m
c D t

A
ρ

π
=                                       (3.22) 

Sasia maksimale e migrimit e derivuar nga bilanci masёs:   

                                           ,
,0 1

U t
P P P

m
c d

A
αρ
α

 =  + 
                   (3.23) 

Pёr ushqimet viskoze ose tё ngurta supozimi thjeshtues per lёngun e pёrzier mirё nuk 
mund të zbatohet dhe gjetja e njё zgjidhjeje analitike pёr kёtё sistem dy fazor fillon tё 
bёhet mё e komplikuar. Duhet tё llogaritet koefiçienti i difuzionit tё migruesve nё 
ushqimin e ngurtё, i cili ёshtё nё tё njёjtёn linjё si nё materialin paketues. Kjo ёshtё 
kryer nё njё mёnyrё tё thjeshtuar nё pasqyrimin vijues nga derivimi i ek (3.20) që jep 
zgjidhjen : 

                   ,
,0

2
1

GU t
P P P

m
c D t

A
βρ
βπ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

;      
,

1 U

P U P

D
K D

β = ⋅               (3.24) 

Pёr vlera te F PD D dhe , 1P UK ≤  mbahet ek. (3.24). Në qoftë se koeficentёt e 

difuzionit nё paketim dhe nё ushqim janё afёrsisht tё barabartё, koeficienti i 
pjessshёm, ,P UK  llogarit transportin nёpёrmjet sistemit. Kështu difuzioni brenda 

paketimit pёrcakton shpejtёsinё e gjithё procesit. 
    
3.5. Studimi i Rastit të Migrimit nga paketimi shumё-shtresor nё drejtim te ushqimit 
 
Metodat matematike numerike çojne nё rezultatin e dёshiruar, nё rastin e 
pёrgjithshёm tё strukturave me mё shumё se njё shtresё, ose gjetja e koefiçientёve te 
difuzionit tё ndryshueshёm nё zona tё ndryshme tё pёrzierjes. Nё parim, kёto 
pёrfshijnё kufizimin e zgjidhjes sё problemit tё difuzionit nё njё set pikash te rrjetit 
koordinativ, tё shpёrndara nё mёnyrё tё pёrshtatshme pa pjesёn integruese. Kjo rrugё 
çon nё njё sistem ekuacionesh lineare, tё cilat kanё si tё panjohura vlerat e 
tretshmёrisё nё pikat e rrjetit kordinativ. 
 Njё sistem polimerёsh shumё shtresorё me n shtresa ku secila shtresё k = 1, 2,… n  
ka koefiçientin e tij tё difuzionit Dk, densitetin ρk, trashёsia dk dhe fleta plastike ёshtё 
nё kontakt me masёn e mjedisit ushqimor  mU dhe densitetin ρU.Veç kёsaj duhet tё 
merren nё konsideratё edhe koeficienti i pjesshёm, KP,U , i migruesve midis shtresёs 
plastike nё kontakt me ushqimin F, gjithashtu edhe koeficienti i pjesshёm n – 1, 
Kk,k+1, i migruesve midis dy shtresave tё afёrta. Migrimi i njё pёrbёrёsi dominohet  nё 
secilёn shtresё nga ekuacioni diferencial i pjesshёm (3), me Dk e tij korresponduese. 
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 Për konkretizim kemi bërë njё studim të thjeshtё pёr rastin e materialeve paketuese tё 
pёrbёra nga dy shtresa plastike PA dhe PB. Migruesi fillimisht u zgjodh nё PA, me njё 
vlerё tё lartё DP. Shtresa e dytё PB ёshtё midis PA dhe ushqimit U. Nё PB migruesi 
difuzon me njё vlerё shumё tё vogёl DP , DP,B ≤ DP,A. Depёrtueshmёria stacionare e 
cila ndjek ligjin e parё tё Fikut ёshtё pёrshkruar nё ek.(4). Marrja nё fillim e njё vlere 
konstante ,1Pc  e migruesit nё sipёrfaqën e jashtme (x=0) tё shtresёs sё kontaktit 

ushqimor PB dhe vlerёn cP,0 = 0 nё t=0 brenda kёsaj shtrese PB, ku njё kusht i 
paqёndrueshёm (jo stacionare) i difuzionit çon nё ndryshimin e pёrqёndrimit ,P tc  pa 

shtresёn e kontaktit ushqimor PB. Shuma rezultuese e difuzionit tё masёs pёrmes PB 
gjatё kohёs t jepet nga: 

                 ( ) ( )2 2 2
,1 2 2 2

1

11 2 exp /
6

n
P

t P P P P
nP

D zm Ad C D n t d
d n

π
π

∞

=

  −
 = − − − 
    

∑             (3.25) 

Ky ekuacion bёhet asimptotik nё vijё tё drejtё:  
2

,1

6
P P P

t
P P

AD c dm t
d D

 
= − 

 
           (3.26) 

ku t→∞. Ndёrprerjet e kёsaj vije tё drejtё nё boshtin t nё kёndin Θ ёshtё: 
2

6
P

P

d
D

Θ =                                                                (3.27) 

Ky ёshtё ekuacioni me interval kohor i cili pёrdoret pёr pёrcaktimin e koefiçientit tё 
difuzionit permes madhёsisё se pёrshkueshmёrisё. Fluksi i pёrshkueshmёrisё nё 
kushte stacionare jepet nga pjerrёsia e vijёs sё drejtё, ek (3.27):      

,1Pt
P

P

cmJ D
At d

= =                                                     (3.28)  

Kjo formulё ёshtё identike me ek. (3.6) për ,2 0Pc = . 

 
3.6. Difuzioni në prani të reaksionit kimik 
 

Kur një reaksion kimik i pakthyeshëm i rendit të parë zhvillohet në të njëjtën 
kohë me difuzion në ushqim, më pas merr shprehjen e mëposhtme nga ekuacioni i 
përgjithshëm i transferimit të masës 3.29: 

 
                                                                           
                                                   (3.29) 

ku k është konstante e rendit të reaksionit. Nëse reaksioni zhvillohet në një shtresë 
relativisht të hollë të U pranë P, atëherë U mund të konsiderohet si gjysmë e hapur 
(pafundësisht të trashë). Kjo çon në një thjeshtim të konsiderueshëm të trajtimit 
matematik. Për më tepër, duke e marrë CU,0 si një përqëndrim konstant i sipërfaqës, 
sasia që reagon mF,t deri në kohën t: 
 

2

2

c cD kc
t x
∂ ∂

= −
∂ ∂
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( ) ( )1/2 1/21/2
, ,0

1( ) /
2

kt
U t U Um Ac D k kt erf kt kt eπ −  = + +    

                   (3.30) 

 
Për vlera të larta të k·t, erf (k·t)1/2 shkon drejt njëshit dhe: 
 

                         1/2
, ,0

1( )
2U t U Um Ac D k t

k
 → + 
 

                             (3.31) 

që do të thotë mU,t rritet linearisht me t. Për vlera shumë të vogla te k·t merret: 
 

( )1/21/2
, ,0

1( ) 1 /
2U t U U Um Ac D k kt D t π = + 

 
( )1/21/2

,0
1( ) 1
2U U UAc D k kt D t ≅ + 

 
      (3.32) 

 
Kur k→0 ndodh vetëm difuzioni pa reaksionin ekuacioni transformohet: 
 

1/2
, ,0 ( )U t U Um Ac D t=                                   (3.32.1) 

Meqënëse procesi i difuzionit dhe reaksioni ndodhin në të njëjtën mesatare U të 
raportit A/VU nuk merret në konsideratë. 
  
3.7. Proceset që nuk i binden ligjit të Fick-ut 
 
Diskutimet e mësipërme janë të vërteta vetëm në qoftë se difuzioni dhe koeficientë e 
ndarjes janë konstant. Megjithatë, në disa raste DP dhe KP,U mund të jenë funksione  
të gradientit të përqëndrimit në polimer dhe mund të ndryshojë me kalimin e kohës. 
Nëse migruesi shkakton fryrje të gjerë, difuzioni nuk mund të përshkruhet nga varësia 
e përqëndrimit nga ligji i dytë Fikut. Në përqëndrime shumë të ulëta te migruesit në 
polimer, shkalla e migrimit nuk mund të jetë proporcionale me përqëndrimin e saj në 
polimer. Për shembull, vendet aktive brenda në matricën e polimerit mund të tentojnë 
të lidhin një migrant, kështu ekziston mundësia e rënies apo transferimit të tij nga 
polimeri në fazën në kontakt me ushqimin. Në shumë raste, transferimi i vërejtur i 
aditivëve nuk është për shkak të migrimit, por transferimit të materialit nga sipërfaqja 
e polimerit në kontakt me ushqimin. Gjatë prodhimit të materialit të paketimit, disa 
nga aditivët janë të detyruar të ndodhen në sipërfaqën e polimerit. Pas kontaktit me 
ushqimin, shpesh në periudhën fillestare të kontaktit (p.sh pasterizimit), largon këtë 
shtresë sipërfaqësore të aditivëve. Pas largimit të kësaj shtrese, ndodh një difuzion i 
kontrolluar shumë i ngadaltë i migrimit. Në rastin e letrës dhe kartonit transferimi i 
migrantëve në ushqime është i kontrolluar nga absorbimi izotermik dhe difuzioni. 
Megjithatë, mund të përcaktohen koeficientët e difuzionit, të cilët janë të 
krahasueshme me ato në poliolefinat. 
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3.8. Koeficienti i difuzionit dhe koeficientet e ndarjes 
3.8.1. Koeficienti i difuzionit  
 
Në mënyrë që të përdoret ekuacionit:   
 

2
,

,0 2 2 2
1

2 (1 )1 exp
1 1

U t n
P P P P

n n P

m qc d D t
A q d

α α αρ
α α α

∞

=

  + = − −   + + +    
∑                    (3.33) 

 
 në raste praktike, është e nevojshme disponueshmëria e të dhënave për dy kosntantet 
themelore: (i) koeficienti i ndarjes, KP, U, e komponentit migrues midis polimerit P 
dhe produktit ushqimor ose simulantit të lëngët U dhe (ii) koeficientit të difuzionit, 
DP e migrantit në P. Deri më tani kufiri i sipërm për sasitë e migrimit janë të 
nevojshme nga pikëpamja rregullatore, parashikimet e 'rastit më të keq' mund të 
fillojnë me supozimin e tretshmërisë së mirë të migrantit në U dhe rrjedhimisht mund 
të përdoret KP,U=1. Më e ndërlikuar është parashikimi i një vlerë të mjaftueshme për 
DP. Ndërsa koeficientët e difuzionit në ushqimet e lëngshme shtrihen në një gamë 
relativisht të ngushtë midis 10-5 deri në 10-6 cm2/s, vlerat e DP lëvizin midis shumë 
madhësive nën 10-6 cm2/s. 
Një zgjidhje fillestare për vlerësimin e DP është që të lidhet në një mënyrë shumë të 
thjeshtë me masën molekulare mesatare te migrantit Mr, me një polimer me parametra 
specifikë dhe me temperaturë absolute T. Për të ndjekur qëllimin e marrjes së një 
formulë të thjeshtë për llogaritjen e DP, e cila nuk mbështetet në difuzionin 
eksperimental dhe/ose të dhënave të migrimit, është zhvilluar një ekuacion për DP si 
referencë për një material amorf poliolefin. Pas këtij përafrimi të barazimeve rezulton: 

2/3
0

10454exp 0.1351 0.003P P r r
RD D A M M

RT
 = − + − 
 

                    (3.34) 

Ku:     ' /P PA A Tτ= −                       (3.35) 
 
ku D0=1 m2/s=104 cm2/s. Mr, T dhe R janë respektivisht masa molare relative e 
migruesit, dhe temperatura në Kelvin dhe konstantja e gazit. Paramentri pa përmasa 
AP ka rolin e një "përçueshmërie" te matricës së polimeritdrejt difuzionit të migruesit. 
Vlerat më të larta të AP, në polimere të tillë sipolietileni, çojnë në rritjen e vlerave të 
DP, ndërsa në zinxhirin e ngurtëtë polimereve, të tilla si poliestere dhe polistirene, 
vlera të ulëta të AP përkoeficiente më të ulët të difuzionit për të njëjtin migrues. Ky 
ekuacion mund të përdoret për Mr ≤ 4000 dalton. 
Termi specifik i polimerit AP mund të jetë gjithashtu një funksion i temperaturës, siç 
tregohet në eku 3.36. A'P është një term jotermik. Konstantja τ, së bashku me 
konstanten10454 në eku 3.35, të dy me dimensionin formal të temperaturës, llogariten 
për aktivizimin e energjisë së difuzionit EA. Termi 10454R=10454×8,31451=86,9 
kJ/mol=EA është energjia referencë e aktivizimit të difuzionit, e cila rezulton për 
polietilenin amorf. Duke marrë parasysh shumë koeficientë të difuzionit për një 
shumëllojshmëri të migruesve dhe polimerëve, arrihet në përfundimin se τ = 0 dhe 
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energjia referencë e aktivizimit përfaqëson shumë plastika, për shembull, polietileni 
me densitet të ulët (LDPE). Për grupe të tjera të rëndësishme të plastikës për 
paketimin e ushqimit në përgjithësi vërehet një energji të lartë aktivizimi, p.sh 
polietileni me densitet të lartë (HDPE), polipropileni (PP) dhe polietilen terephthalate 
(PET). Një vlerë e mirë për këto matrica merret me EA = (10.454 + 1.577) R = 100 kJ 
mol-1, e cila kërkon τ = 1577. 
Në mënyrë që të llogaritet shkalla e migrimit me një diferencë të mjaftueshme sigurie 
nga pikëpamja rregullative është e mundur të përputhet parametri AP në eku. 4.35, siç 
është përmendur më sipër, që të japë vlerën në 'rastin më të keq', AP

*, e cila çon në një 
DP

* përkatës në vend të DP reale. Për shkak të shpërndarjes eksperimentale të vlerave, 
përdorimi i DP

* ≥ DP mund të shmangë nënvlerësimet me një shkallë sigurie 
statistikore të caktuar. Sa më e madhe shpërndarja, aq më e lartë duhet të vendoset 
kufiri i sipërm për DP

*. Kjo e dhënë statistikore është një çështje e konveksionit dhe 
mund të krijohet nga një pikëpamje rregullatore. Si pasojë e konsideratës së 
mësipërme, ndryshimet periodike të vlerave të AP

*varen nga mbledhja e tё dhёnave tё 
mundshme. 
Për poliolefinat është zhvilluar një model tjetër i difuzionit gjysmë-empirik: 

                            
1/3

1/2
0 exp r

P r
MD D M K

T
α
 

= ⋅ ⋅ − ⋅ 
 

                       (3.36) 

D0, α dhe K janë konstante empirike të përcaktuara nga të dhënat e difuzionit 
eksperimental.  
 
Tabela 3.1    Vlerat mesatare të A'P dhe vlerat e AP

* 'në rastin më të keq'  
 

Polimeri A'P   A'P*  τ 

PET  2.2  6.35  1577  

 

 

3.9. Koeficienti i shpërndarjes 
 
Shumica e aditivëve nga materialet paketuese për të cilin aplikohet modeli janë 
substanca organike me tretshmëri të ulët në ujë dhe ushqim ujor/simulantë, por 
tretshmëri e mirë në yndyrë dhe ushqime yndyrore/simulantë. Pasojat e kësaj sjellje 
janë koeficientët e ndarjes, KP,U≤ 1 për ushqime yndyrore në kontakt me polimerë. Në 
shumë raste shtresa ne kontakt me ushqimin është e perbërë nga një poliolefin (PO) 
jo-polar dhe një koeficienti ndarje i një migruesi organik ndërmjet PO dhe një tretësi 
organik apo yndyre është KP,U< 1. Me rritjen e polaritetit të ushqim të lëngshëm ose 
simulant, koeficienti i ndarjes rritet deri në vlera ekstreme për ujë të pastër, ku KP, F>> 
1000. Rendi tipik për koeficientë e ndarjes midis PO dhe ushqimit është 1 ≤ KP,U≤ 
1.000. Kjo shpjegon pse KP,U = 1 dhe KP,U = 1.000 janë propozuar si vlerat e 'rastit 
më të keq' për modelimin e migrimit në qoftë se kufinjtë e sipërm janë të nevojshëm 
për sigurinë.  
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3.10. Mundësitë dhe kufizimet e modelimit të migrimit 
 

Modelimi i migrimit tashmë lejohet të përdoret si një mjet shtesë për verifikimin e 
pajtueshmërisë me limitet e migrimit specifik, siç është treguar në Direktivat e 
Komisionit Evropian 2002/72/EC. Udhëzime të hollësishme, së bashku me kufizimet 
e zbatimit, janë dhënë në Udhezimet e Komisionit Evropian (2004). Për aplikimet 
praktike të modelimit në mënyrë specifike e përshtatur dhe e programeve 
kompjuterike janë në dispozicion në treg. Modelimi aktual i migrimit nga plastikat 
një-shtresore në ushqime të lëngshme/simulant, bazuar në zgjidhjen analitike të 
ekuacionit të difuzionit, njihet si një teknikë për kontrollin e pajtueshmërisë 
(Direktiva 2002/72/EC) brenda aplikimit të treguar në Udhëzuesin e BE-së, të 
përmendura më sipër. Por për aplikime të mëtejshme të modelit për paketime shumë-
shtresore e përbërë nga materiale të ndryshme, në kontakt me të gjitha llojet e 
ushqimit, duke përfshirë substancat e ngurta, programet kompjuterike janë gjithashtu 
në funksion. Njohja e tyre e përgjithshme si mjet shtesë është një proces i cili do të 
arrihet hap pas hapi në të ardhmen. Parimet fizike kryesore të përmbledhura në këtë 
material theksojnë se të gjitha fenomenet e migrimit janë të parashikueshme.  
 
3.11. Krahasimi i rezultateve të tre modeleve Piringer, FABES, FDA 
Përdorimi i modeleve matematikore për parashikimin e migrimit të aditivëve  
 
Eshtë e ditur se yndyrnat paraqësin skenarin e rastit më të keq krahasuar me ushqimet 
e lëngshme, duke dhënë vlera të larta migrimi. Për këtë arsye përdoren solventë të 
thjeshtë “zëvendësues” si etanol 95% dhe izooktan ku merret rezultati më i lartё. 
Në studimet e detajuara përdoren modele matematikore për parashikimin e migrimit 
të aditivëve nga polimerët e kontaktit ushqimor dhe krahasimi i këtyre parashikimeve 
me të dhëna eksperimentale. Të dhënat eksperimentale të migrimit u morën dhe u 
përdorën për të vlerësuar dy modelet bazë te Fikut për parashikimin e migrimit: të 
aditivëve nga plastika në vajin e ullirit. Aditivët janë: stabilizues UV , një 
antioksidues dhe një stabilizues, një ester ngjyrues, një antioksidues propionik. 
 
Të gjithë testet u kryhen nga përdorimi i vajit të ullirit, duke përfaqësuar rastin më të 
keq për ushqimet yndyrore me kushte testimi për: detektimin e Trimerit Ciklik që 
difuzon nga PET në ushqim (që në rastin tonë është përdorur Vaj Ulliri në 
temperaturë 175 oC dhe nga provat rezultoi një mase migrimi prej 11.1 ±0.3mg/dm2; 
ndërsa për zbulimin e Tinuvines në PET u perdor Vaj Ulliri në 121oC dhe rezultoi një 
masë migrimi prej 0.287 ± 0.047 mg/dm2 duke paraqitur ekspozimin afatshkurtër në 
ruajtjen në temperatura të larta dhe në temperaturë dhome.  
 
Vlerat e parashikuara të migrimit janë llogaritur nga vendosja e përqëndrimit fillestar të 
matur të aditivit në polimerë (Cp,0) në ekuacione së bashku me variablat e njohur si 
pesha molekulare e aditivit, temperatura dhe koha e ekspozimit. Rezultatet tregojne se 
të dy modelet parashikojnë vlera të afërta tё migrimit në vajin e ullirit, ose që 
tejkalojnë, rezultatet eksperimentale. Modeli Piringer i migrimit, i cili përdor 
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llogaritjet “ekzakte” të programit Migratest Lite, jep një mbivlerësim prej 83% të 
vlerave të migrimit të nxjerra në këtë studim. Mbivlerësimi më i lartë ishte 3.7 herë 
vlera e matur. Për të gjitha matjet, migrimi i parashikuar nga programi Migratest Lite 
është  më i madh sesa 50% i vlerave të vëzhguara. Modeli FDA është për të 
parashikuar më saktësisht migrimin në shumë situata por më shpesh e nënvlerëson 
migrimin. Ndryshimet në specifikimet polimerike kanë efekt të vogël në migrimin 
specifik të aditivëve të shqyrtuar. 
 
Të gjithë eksperimentet mbi migrimin kryhen me metodën e migrimit tek celula nga 
njëra anë, në rastin tonë duke ekspozuar vetëm një sipërfaqë të pllakës bakteriale 
polimerike në simulantët ushqimorë yndyrorë të vajit të ullirit. Për sigurimin e një 
prove të mirë, celula ngrohet paraprakisht në 105ºC dhe u grumbullua në mostrën 
testuese për të zbutur lehtësisht polimerin në skaj të celulës dhe më pas ftohet. 
Duke qënë se të katërt aditivët janë mjaft të tretshëm në vajin e ullirit, nuk është 
supozuar asnjë efekt ndarjeje. Celulat e grumbulluara dhe vaji i ullirit janë ngrohur 
paraprakisht në temperaturën paraprake te testimit duke filluar ekspozimin.  Për të 
përcaktuar aditivët në vajin e ullirit përdoret Kromatografia ne fazë të gaztë (GC)  në 
temperaturë të lartë ose Kromatografia e lëngët me performancë të lartë. 
 
3.12. Krahasimi i efektit tё peshës molekulare të aditivit në rezultatet e testit të 
migrimit 
 
Aditivët me peshë molekulare të madhe si (oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-
hidroksifenil) propionati nuk tregon ndryshim midis mostrave te prodhuara me 
injektim me derdhje ose fryrje me derdhje. Megjithatë, për aditivët me peshë 
molekulare të vogël, 2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenoni, acidi adipik, bis(2-
etilheksil)ester dhe 2-(2-hidroksi-tert-butil-5-metilfenil)5-klorobenzotriazoli, migrimi 
nga pllakat me injektim me derdhje ishte më i lartë se shishet me fryrje të prodhuara 
nga i njëjti material. Shkaku i këtyre ndryshimeve nuk është shqyrtuar në këto 
studime por mund të jetë shkaku i humbjes të më shumë aditivëve të tretshëm me 
peshë molekulare të vogël nga sipërfaqja e shisheve gjatë formimit me fryrje. 
Rezultatet eksperimentale të migrimit të marra në këtë studim krahasohen me vlerat e 
parashikuara të migrimit të llogaritura nga niveli i aditivëve të matur në polimer, Cp,0. 
U përdorën dy rrugë empirike të ngjashme për të vlerësuar koefiçientin e difuzionit, 
D(cm2/s)i cili, si rregull përdoret për të llogaritur migrimin nga parimet Fikiane të 
difuzionit. 
 
3.13. Vlerësimi i modelit të migrimit që mund të përdoret në mbështë tje të 
rregullimit të kontaktik ushqim-plastik 
 
Parashikimi i ‘rastit më të keq’ të migrimit nga materiali paketues në ushqim duke 
përdorur modelet matematikore. 
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Parashikimi i migrimit nga materiali paketues tek ushqimi shpesh realizohet duke 
përdorur ekuacione të cilat nuk janë gjithmonë të projektuara specifikisht për 
problemin. Integrimi i ekuacionit  të Fikut  nën supozimin e 'paketimit të pafundëm' 
ofron një ekuacion i cili është shumë praktike pasi  kërkon vetëm disa të dhënave 
eksperimentale.  
Një numër shumë i madh parametrash mund të ndikojnë tek migrimi : struktura 
migrantit,aftësia për të formuar lidhje hidrogjenore me polimerin apo lëndët e tjera, 
afiniteti tek ushqimi apo përbërësit ushqimorë. 
 
Përkufizimi i termave të perdorura në ekuacione: 
 
A 

 
është  siperfaqa e materialit ne kontakt me ushqimin 

CU,∞  është  perqëndrimi i migranteve ne ushqim ose përbërësve ushqimore U ne 
gjendjen e qëndrueshme 

CP,∞  është  perqëndrimi i migrantit ne paketues ne gjendje te qëndrueshme. 
CP, 0 është  perqëndrimi i migrantit brenda polimerit ne kohen 0(para kontaktit) 

 
Cx,t është  perqëndrimi shtesave ne polimer ne distancen x dhe kohen t 

 
D është  difuziteti i migrantit brenda ne polimer 
qn Jane rrenjet positive jo zero te ek : tg(qn)=-αqn 

 
PKU  

është  koeficenti ndarjes apo transferimit(tretshmeria relative ne ekuiliber)  
ndermjet ushqimit F ose përbërësve ushqimore dhe polimerit paketues P: 

,

,

CUPKU CP

∞=
∞

 

Lp është  trashesia e materialit paketues(vellimi i paketuesit per njesi te siperfaqës) 
 

MU,t është  masa që ka migruar ne ushqim ose ne përbërësit ushqimor U ne kohes t 
 

MU,∞   është  masa që ka migruar  ne ushqim ose ne përbërësit ushqimor ne gjendjen e 
qëndrueshme. 

MP,∞  është  masa e migrantit akoma ne materialin paketues ne gjendjen e qëndrueshme 
t është  koha 
t=∞  është  quajtur koha infinit dhe i perket gjendjes se qëndrueshme 
α është  raporti i shumave te migrantit ne ushqim ose përbërës ushqimor dhe ne 

paketues 
MU, 
MP,

α ∞
=

∞
 

 
3.14. Modelimi i Migrimit me konsiderimin e koeficienteve të difuzionit 
 
Përvec specifikime të polimerit dhe ushqimit, parametrat kyc për hartimin dhe 
përdorimin e një modeli migrimi janë koeficenti i difuzionit , Dp të migrantit në 
materialin plastik P,dhe koeficenti ndarjes (tretshmeria relative ne ekuiliber) KP,U i 
migrantit ndërmjet plastikes dhe U (përbërjes ushqimore). Eshtë supozuar që në fillim 
të tranferimit të masës, migranti është shpërndarë në mënyrë homogjene në plastikë P, 
dhe nuk ka rezistencë kufitare për transferimin nga siperfaqa e polimerit tek ushqimi. 
Migranti është shpërndarë pastaj në menyre homogjene në U dhe shuma totale e 
migrantit në P dhe U qëndron konstante gjatë procesit të migrimit,që do të thotë që 
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nuk do të meren parasysh dekompozimi kimik apo avullimet. Me keto supozime , 
ekuacioni i dytë i Fikut për difuzionin ka zgjidhjen e mëposhtme analitike (Crank 
1975, Brandsch 2002) e permirësuar më pas nga Fabes . 
“Modeli Fabes” 

2
2 (1 ), ( ) 1 exp(,0 2 2 21 11

m qaU t nc d D tP P p pA q dn n p

α αρ
α α α

 
∞ + = × − −∑ + + +=  

     (3.37) 

me     1 , ;
, ,

cV VFU U U
K V c VP U P p P P

ρ
α

ρ
∞= =
∞

  , ;,
,

cp pKP U cU U

ρ

ρ
∞=
∞

   dhe tan n nq qα= −  

 
ku mU,t (µg cm-2) përfaqëson shumën e substances së migruar pas kohës së kontaktit 
t(s) të P me U. Sipërfaqja e kontaktit ushqim-plastik është A(cm2); përqëndrimi 
fillestar i migrantit në plastik është cp,0(µg g-1); densitetet e P-së dhe U-së janë 
respektivisht Pρ (g cm-3) dhe Uρ (g cm-3) dhe trashësia e polimerit është dP  (cm). Me 
vellimet e polimerit VP (cm3) dhe të ushqimit VU(cm3); α=(VU/VP)/KP,U    ku, 
koeficenti   i ndarjes:  

,
P P

U P
U U

CK
C

ρ
ρ

=                                                         (3.38) 

është raporti i perqëndrimit të migrantit në polimer dhe ushqim në gjendjen e 
ekuilibrit. Parametrat qn janë rrënjët pozitive të ekuacionit transhendent: tan qn = -αn  
Ekuacioni (3.37) mund të riorganizohet për të dhënë ekuacionin (3.39), i cili mund të 
përdoret për të llogaritur përqëndrimin fillestar maksimal të migrantit (MIC) në pikën 
e kontaktit ushqim-material bazuar në kufijtë specifikë të migrimit për kontrollet e 
përputhshmërisë. 

( ) 2

2 2 2
1

2 1
1 exp

100 1 1
U U n

P P P
n n p

V qSMLMIC d D t
A q d

α αρ αρ
α α α

∞

=

   +  = × × − −      + + +       
∑        (3.39) 

 
Të gjithë parametrat janë përdorur në të njëjtën mënyrë si në ek (3.0), përvec kufirit 
specifik të migrimit SML (µg g-1=mg kg-1) dhe përqëndrimi fillestar maksimal 
MIC(µg g-1). 
 
 
3.15. Përcaktimi i parametrave të modelit 
 
Parashikimi i migrimit, në përputhje me modelin që bazohet në ligjin e Fik-ut, kërkon 
të dhëna për të paktën 2 konstante thelbesore: Koeficentin e difuzionit (DA

P) dhe 
koeficentin e transferimit (KP) . Difuzioni në një polimer influencohet nga disa 
faktorë (Limm dhe Hollifield, 1996):  
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1. Lidhur me polimerin dhe procesin e prodhimit, siç janë shpërndarja e peshës 
molekulare, densiteti, kristaliniteti, orientimi, parametrat e tretshmërisë; 

2. Faktori migrant, sic është madhësia dhe forma e molekulave; 
3. Faktoret e ndërveprimit polimer/migrant sic është efekti i plastifikimit 

(zbutjes); 
4. Faktori temperaturë: Temperatura e shkrirjes së polimerit dhe temperatura e 

tranzicionit të qëlqëzimit të polimerit. 

Siç përmendet më sipër, Dp ashtu sikurse KP,F luan një rol vendimtar në përcaktimin e 
nivelit të migrimit në një aplikim real të paketimit të ushqimeve.  
• Sipas ekuacioneve koeficenti i difuzionit me kufi sipër për një polimer specific 

D*
P mund të llogaritet dhe përdoret në vend të koeficentit aktual të difuzionit , 

*
P PD D≤ të migrantit në strukturen e polimerit. 

* 4 2/3 1045410 exp 0.1351 0.003P P r rD A M M
T

 = − + −  
                  (3.40) 

 

njësia (cm2s-1)   me                          '
P PA A

T
τ

= −                                             (3.41) 

Parametri Ap, është i lidhur me polimerin dhe pershkruan sjelljen bazë të 
difuzionit ose një ‘përcueshmeri’ të strukturës së polimerit kundrejt difuzionit të 
migrantit. Në ekuacionet (3.40) dhe (3.41) AP duhet të konsiderohet si 
përçueshmeria e kufirit të sipërm të polimerit.  
 

Tre vrojtime eksperimentale mbështesin ek (3.41): 
1. Shkalla e difuzionit rritet me rritjen e Mi  ; 
2. Një n-alkan me masë Mi  që ndodhet në një poliolefinë ka një DP  që është 

përgjithësisht me e madhe se DP e cdo migranti tjeter organik me të njëjtën 
Mi. (Brandsch et.al 2000), Piringer 2000) 

3. DP rritet ekperimentalisht me T. 
 

Vlerat që sigurojnë shkallën e sigurisë së kërkuar nga legjislacioni i mbrojtjes së 
konsumatorit në EU kur përdoret modeli i migrimit të  mësipërm për PET janë: 

'
PA =6.0      τ =1577      T(0C)<175 

Duke përdorur tani këtë 'PA  dhe nga vlerat e D*
P në ekuacionin 3.40 dhe 3.41 do të 

mbivlerësojmë migrimin, rrjedhimisht do te llogaritim shkallen e migrimit të ’rastit 
më të keq’ nga modelet e migrimit të propozuara brenda nje game të caktuar 
temperaturash. 
 
Gjithsesi, sipas të dhenave eksperimentale t EA disponueshme zbulohet që kontributi i 
tyre tek këto vlera vjen nga struktura specifike e polimerit prandaj influenca e 
migrantëve në EA dhe '

PA respektive mund të neglizhohen në përafrimin fillestar. 
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Lidhur me energjine e aktivizimit EA të difuzionit, për PET-in është 
supozuarτ =1577. Bazuar në këto rezultate që jane listuar në tabelën e mëposhtme 
vlera e 'PA =6.0 për PET-in jane propozuar komisionit të EU (Bashkimi Europian). 

Kjo vlerë e 'PA con në vlerat e D*
P dhe përcaktimin e  ‘rastit më të keq’ të migrimit i 

cili në fakt është në përputhje me qëllimin e legjislacionit për mbrojtjen e 
konsumatorit. 

 
Tabela 3,2. Vlerat e DP dhe vlerat ‘reale’ koresponduese të 'PA për PET-in.τ =1577
  

 Mr T(0C) ED(Kj mol -1) DP(cm2s-1) 'PA  

Acetaldehidi 44 90;55 45 1.7E-9;3.4E-10 5.3;7.2 
Tolueni 92 155;125 107 6.1E-9;6.4E-10 2.5;2.3 
Limoneni 136 155;140 147 1.5E-9;3.4E-10 1.75;1.3 
Etil-butireti 116 150;125 131 4.4E-9;4.2E-10 2.9;2.3 
Kloroform 119 160;95 113 2.2E-8;8.8E-11 3.9;3.2 
Citral 152 160;140 73 8.7E-10;3.3E-10 1.1;1.5 
Linalool 154 160;140 92 8.7E-10;2.5E-10 1.1;1.2 
Etilen-glikoli 62 140;115 86 4.5E-9;8.9E-10 2.6;2.9 
Metanoli 32 85;55 46 1.0E-9;4.2E-10 7.1;4.9 
Etanoli 46 160;130 63 1.9E-8;5.1E-9 2.4;3.2 
Benzaldehidi 106 155;125 78 4.7E-9;9.1E-10 2.4;2.9 
Dimetildisulfidi(D
MDS) 

94 165;130 92 1.4E-8;1.6E-9 2.7;2.9 

Tetrakozani 339 160;145 194 2.8E-8;4.0E-9 6.7;5.8 
Metil-dioksolani 88 160;135 87 1.5E-8;3.3E-9 3.0;3.2 
m-Xyleni 106 155;123 109 4.6E-9;4.6E-10 2.4;2.4 
α-Terpinoli 154 155;140 166 1.2E-9;2.2E-10 1.8;1.1 
Lindani 291 160;135 84 1.8E-9;4.3E-10 3.5;3.8 
F.Bayer,The Coca-Cola Co,Atlanta ,GA 
 

Për shëmbull:  
 

për PET-in, një vlerë e 'PA =6 është propozuar bazuar në vlerësimin e  N=24 vlerave 
të  veçanta të migrimit të listuara në Tabelen 3.2, migrantet e të cilëve janë përcaktuar 
në Tabelen 3.3.  

 
Këto të dhena janë nxjerrë duke ndjekur rregullat e kërkuara për ushqimet (përbërjet) 
yndyrore dhe prodhojnë një masatare.  

 
( 'PA =0.84 me s=2.9 dhe (max)'PA =5.5).  
Prandaj , *'PA =0.84+2.9x1.7=5.8 
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Tabela 3.3.Të dhënat e migrimit për PET-in 
 

PM/nr 
reference 

Nr.CAS Lenda 
(përbërësi) 

Mr dP 
(cm) 

CP,0 
mgg-1 

T  (C) t MF,t  
mg kg-1 'PA  

60320(4) 70321-86-7 Tinuvin 234 
(vaj ulliri) 

448 0.1 2500 40 10ditë 0.006 -3.6 

   448 0.1 2500 100 1h 0.11 1.6 
      100 2h 0.13 1.2 
   448 0.1 5000 40 10ditë 0.008 -4.3 
   448 0.1 5000 100 1h 0.25 1.8 
      100 2h 0.31 1.6 
60320(2) 70321-86-7 Tinuvin 234 

(etanol 95%) 
448 0.1 1400 40 10 ditë 0.01 -1.4 

60320(5) 70321-86-7 Tinuvin 234 
(vaj ulliri) 

448 0.1 903 175 2h 3.6 4.4 

   448 0.1 880 175 2h 4.2 4.8 
60320(6) 70321-86-7 Tinuvin 234 

(i-oktani) 
448 0.025 2360 70 3dit 0.05 -2.0 

      60 10 ditë 0.07 -2.5 
  (etanol 95) 448 0.025 2360 60 5dit 0.145 1.0 
60320(6) 70321-86-7 Tinuvin 234 

(etanol 95%) 
448 0.025 2360 60 10ditë 0.26 1.5 

(6)  Tinuvin 
234… 
(izo-oktani) 

448 0.025 2360 50 15ditë 0.053 -1.0 

(2)  Tinuvin 234 
(etanol 95%) 

448 0.025 2360 50 10ditë 0.15 1.5 

   448 0.025 2360 40 13ditë 0.01 -3.0 
(4)  Pentaeritrit 

(vaj ulliri) 
136 0.03 400 40 10 ditë 0.028 -0.4 

   136 0.03 400 49 7ditë 0.028 -0.9 
51700(6) 147315-50-

2 
Tinuvin 1577 
(vaj) 

425 0.002
5 

5000 121/4
9 

2h/10 
ditë 

0.42 -0.4 

61600(5) 1843-05-6 Chimassorb 
81(vaj ulliri) 

326 0.1 896 175 2h 7.6 4.8 

   326 0.1 937 175 2h 10.0 5.3 
(2)  Tinuvin 571 

(i-oktani) 
394 0.1 3000 60 1.5h 0.016 0.3 

68320(5) 2082-79-3 Irganoks 
1076 
(vaj ulliri) 

531 0.1 4184 175 2h 11.8 4.4 

   531 0.1 3812 175 2h 17.6 5.5 

Nr në parantezë në kolonen 1 tregon burimin e të dhënave eksperimentale; (2) FABES, Munich; (4) 
Europian Union Commission, Brussels; (5) PIRA, Leatherhead; dhe (6) FDA, Washington, DC. 
 
Të dhenat eksperimentale të migrimit për përbërës yndyror janë mbledhur nga burime 
të ndryshme, shprehur si mg kg-1 (1 kg stimulant me densitet Fρ =0.9g cm-3 në 
kontakt me 6 dm2 polimer me trashësi dP) dhe vlerat ‘reale’koresponduese të '

PA të 
llogaritura me ekuacionet 1,3 dhe 4;τ =1577. 

 
Koeficenti i difuzionit mund të përcaktohet nga vlerat e migrimit, duke ndjekur 
përqëndrimin e migrantit në përbërësin ushqimor me kohën, ose direkt, duke matur 
profilin e përqëndrimit në polimer në kohe të ndryshme.  



52 
 

Parametri AP është nxjerrë nga publikime të koeficentit të difuzionit nga burime të 
ndryshme (Mercea 2000): 
                              'PA         τ              T 0C 

             PET             6.0        1577         <175 

 

Në mungesë të të dhënave zakonisht meret KP=1, që nënkupton që migranti është 
shumë i tretshëm në fazen ushqimore (Begley, 2005). Ky përafrim çon në vlera të 
larta të migrimit në ekuiliber dhe është zakonisht i përdorshem në modelet që 
përfshijnë përpuethshmëri për limitet e migrimit te caktuara në legjislacion. (Piring 
1994, Banner, 1996; Helmroth, 2002). Për të marë vlerësime më të sakta 
rekomandohet përdorimi i vlerave eksperimentale të KP. 

 
3.16. Studimi i sistemit polimer/ushqim 
 
PET tregon nivele shumë të ulëta të migrimit tërësor (Kalaja et al., 2004). Për shkak të 
difuzitetit të ulët të shumicës së migrantëve në PET, përcaktimi i koeficientëve të 
difuzionit në  PET kërkon  eksperimente afatgjate. Edhe pse ka një numër studimesh 
për migrimin nga PET të substancave të tilla si acidi tereftalik, etilen glikolit, 
acetaldehidit dhe të tjerëve, ka pak studime mbi përcaktimin e karakteristikave të 
veçanta të transferimit të masës (Begley et al., 2004). Në shumicën e aplikimeve, sasi 
shumë të ulët të aditivëve shtohen ne PET. Stabilizuesit UV janë, ndoshta, më te 
rëndësishem nga pikëveshtrimi i sigurisë (Monteiro et al, 1999; Begleyet al, 2004). 
Vetitë e difuzionit të PET-it, priten  të ndikohen fuqimisht nga  kontakti me gjëndjen e 
lëngët (si kinetika është i kufizuar nga zmadhimi, fryrja), si dhe nga natyra dhe 
përqëndrimi i migrantëve (Pennarun, 2004a ). Begley  (2004) gjeti ndërveprimin 
midis etanolit të tretur  dhe PET-it (të dy polare) duke shkaktuar që difuzioni të jetë 
më shpejt se në izooktan, një përbërës jo-polar.  

 
3.17. Aplikime të modeleve specifike të përafruara 
 
 Shumica e studimeve të raportuara në këtë fushe përfshijnë qasjen deterministike, 
bazuar në  përafrimin që masa e transferuar nga materiali paketues në ushqim është 
një proces difuzioni që mund të pershkruhet nga ligji (1) i Fik-ut. Duke i dhënë 
përmasa dhe formatet shumicës së paketuesve, difuzioni një-dimensional nga një 
pllake (shtrese) infinite mund te perafrohet: 

2

2

P PC CPA ADAt x

∂ ∂
=

∂ ∂
                                                                (3.42) 

ku CA
P përfaqëson përqëndrimin e species migruese A në materialin paketues P; 

t përfaqëson kohën;x përfaqëson dimensionin linear të migrimit; DA
P përfaqëson 

difusitetin e A-së në materialin paketues. 
Figurat e mëposhtëme tregojnë profilin tipik të substancës A që migron nga materiali 
paketues P në ushqimin U, në situatë të ndryshme në përgjigje të përafrimeve dhe 
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kushteve kufitare të ndryshme. Për secilin rast është paraqitur zgjidhja e ekuacionit 
(3.42) dhe perafrimet e rastit. 
 
Efekti i ruajtjes së paketimit për një kohë të gjatë mund të çojë në humbje të 
konsiderueshme të migrantit, veçanërisht atyre me peshe të vogël molekulare pranë 
ndërfaqës. Në këto raste migranti nuk është më i shpërndarë në mënyrë homogjene në 
material sic përafrohet në teori dhe duke çuar në një mbivleresim në modelim. 
Në mungesë të reaksiont kimik dhe avullimit, ekuacioni i bilancit të përgjithshëm të 
masës jepet: sasia fillestare e A prezente në materialin paketues është e barabartë me 
shumën e sasisë totale që migron në ushqim pas një kohe t dhe asaj që mbetet në 
paketues. 
Kjo është e vlefshme në çdo çast pra edhe në ekuilibër: 
 
  (0) ( ) ( )P P U

A A AM M t M t= +    (3.43) ose (0) ( ) ( )P P U
A A AM M M= ∞ + ∞              (3.43) 

 
Ku MA

i(t) përfaqëson masën e A presente në fazën i në kohen t. 
Në ekuilibër mund të përcaktohen 2 konstante, KP dhe α :    
 

( )
( )

P
A

P F
A

CK
C

∞
=

∞
     (3.44)      dhe     ( ) ( ) V

( ) ( )

F F F F
A A
P P P P
A A P

M C V
M C V K V

α ∞ ∞
= = =

∞ ∞
                   (3.45)                                                                                

                                              
  
Figura 3.2.    
Migrimi i 
kontrolluar nga 
difuzioni në 
materialin paketues  
 
 
Kushtet fillestare 
janë: 0(x,0)P

AC C= ; 
(x,0) 0F

AC =                                                     
 
 
 
 

Kushtet kufitare janë:  
0

0
P
A

x

C
x

=

∂
=

∂
       dhe            

P FF
P A A
A

x L x L

C CVD
x A t

= =

∂ ∂
− =

∂ ∂
  (3.46) 

Ekuacioni i bilancit material është i formës:         
2

2

P P
PA A
A

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
                      (3.47) 

Zgjidhje: 
2

2 2 2
1

2 (1 )1 exp
( ) 1

U
P nA
AU

nA n

qM D t
M q L

α α
α α

∞

=

 +
= − − ∞ + +  

∑          Modeli Piringut   (3.48) 



54 
 

Qn janë rrënjët pozitive jo –zero të ekuacionit;   tan qn= -αqn;    
U

P
P

V
K V

α =  

nqs α >>1 sepse VF >>VP dhe /ose  KP<1, pastaj një zgjidhje e thjeshtuar: 
2 2

2 2 2
0

8 1 (2 1)1 exp
( ) (2 1)

U
PA
AU

nA

M nD t
M n L

π
π

∞

=

 +
= − − ∞ +  

∑                    (3.49)              

Dhe për kohë të shkurtra migrimi: 

2
(0)

U
PA
AP

A

M D t
M L π

=                         Modeli FDA                         (3.50) 

nqs  α << 1 sepse U PV V≈  dhe/ose KP >> 1,  pastaj një zgjidhje e thjeshtuar: 

                21 exp( ) ( )
( )

U
A

U
A

M Z erfc Z
M

= −
∞

  …  (3.51)        PP
A

KZ D t
a

=        UVa
A

=  

KP përfaqëson koeficientin e ndarjes (tretshmërine relative në ekuiliber) të A në 
sistemin material paketues/ushqim, i cili mund të përafrohet si konstante për 
përqëndrime të ulta. 
Kushtet kufitare vërtetojne që nuk ka asnjë transferim në sipërfaqën e jashtme të 
materialit paketues i cili është i vërtetueshëm të perafrohet nqs migranti është pak i 
avullueshëm. 

Ekuacioni i bilancit të masës paraqitet në formën:         
2

2

P P
PA A
A

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
            (3.52)                                                    

Kushtet kufitare janë:  

0

0
P
A

x

C
x

=

∂
=

∂
                          ( ( ))

P
P P PA
A A A

x L

CD h C C
x

=

∂
− = − ∞

∂
                                 (3.53) 

Zgjidhja:        
( ) ( )

2

22 2 2
1

21 exp
U

PnA
AU

nA n n

qM Bi D t
M Lq Bi Bi q

∞

=

 
= − − ∞ + +  

∑                        (3.54)  

 
 

/ P
ABi Lh D=     ;        qn tanqn=Bi 

Nqs Bi është  shumë më e madhe se 
(>100): 
 
 
Figura 3.3 .Migrimi duke  mare ne 
konsiderate  difuzionin ne te dyja 
anet, ne materialin paketues dhe ne 
ushqim 
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( )
( )2 2

2 2
0

2 18 11 exp
( ) 2 1

U n
PA
AU

A

nM D t
M Ln

π
π

 +
= − − 

 ∞ +  
∑                                             (3.55) 

e njejta zgjidhje si në figuren 3.2. 
  
Kushti fillestar:            0( ,0)P

AC x C=    ;              ( ,0) 0U
AC x =  

 

Ekuacionet e bilancit:  
2

2

P P
PA A
A

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
  dhe    

2

2

U U
UA A
A

C CD
t x

∂ ∂
=

∂ ∂
           (3.56 & 3.57) 

 

Kushtet kufitare:  
0

0
P
A

x

C
x

=

∂
=

∂
       dhe    

P U
P UA A
A A

x L x L

C CD D
x x

= =

∂ ∂
− = −

∂ ∂
        (3.58) 

 
Zgjidhja:  Zgjidhja numerike nga metoda me diferenca të fundme: 
-diskretizimi i kohës jep: 
 

1 1 1 1
1 1 1 1

2 2

2 2(1 )
( ) ( )

n n n n n n n n
t t i i i i i iC C C C C C C CD

t x x
θ θ

+ + + +
− + − + − − + − +

= + − ∂ ∂ ∂ 
                 (3.59) 

 

-diskretizimi i hapësirës: 
2

1 1
2 2

(1 )
( )

i i i iC C C C
x x

ε ε− +∂ − + +
=

∂ ∂
                                 (3.60) 

0θ =  metoda implicite; 0.5θ = ; 1θ =  metoda eksplicite;  
0.5θ = metoda Krank-Nikolson  

Dy rastet që i korespondojnë 2 ekstremeve të polaritetit të përbërjeve ushqimore 
përcaktohen në rregulloren e EU-se për provat e migrimit për shumë lëndë.(fig 3.4): 
KP<1 për përbërës yndyror jo polar si vaji i ullirit dhe HB 307 dhe KP>>1 për 
përbërës ujor polar.(Piringu 1994). Në këto raste ekstreme, zgjidhja e thjeshtuar e ek. 
(1), siç është  treguar në fig 1, është  e përdorur shpesh. 

 
Figura 3.4. Migrimi 
duke konsideruar 
ndërveprimin midis 
përbërjes ushqimore 
dhe materialit paketues 
 
Në figurat 3.1., 3.2, 3.4 
konsiderohet që ushqimi 
nuk ndervepron me 
materialin paketues,ai 
nuk pershkon ne 
material. Prandaj, 

koeficenti i difuzionit te migrantit A ne material  DA
P është  konsideruar te jete 

konstante, pavaresisht kohes, vendndodhjes, dhe perqëndrimit te species. Kjo mund te 
jete e vertete per perqëndrimi te ulta te migrantit që rastis ne shume raste.   



56 
 

 
Në qoftë se rritja( fryrja,bymimi) e materialit paketues ndodh,që  është  pikerisht 
penetrimi i ushqimit ne paketues,nje faze e perzier(P/U)ose nje rritje e shtreses se 
takimit ndermjet materialit akoma te pandryshuar dhe ushqimit, është  formuar. 
Trashesia e kesaj shtrese rritet me kohen dhe si rregull, difuziteti i migrantit ne fazen e 
perzier është  me i madh se ne materialin e pandryshuar.(Figge,1980). Rrjedhimisht, 
migranti ne këtë rast nuk absorbon ushqimin, DA behet e varur nga koha dhe nga 
distanca relative e nderfaqës polimer/ushqim që percakton koeficentin e transferimit 
te mases (D dhe h) per penetrimin e vajit te ullirit ne PP.  
 

3.18. Konkluzionet 
 
Modelet matematikore te paraqitura në tabelën 3.2 janë  pothuajse të gjitha bazuar ne 
modelin e Krank-ut  të zgjidhur nga ligji Fik-ut.. Dy rastet kryesore mund të  
theksohen: "modeli FDA" bazuar në supozime të sistemit që cojne  në një zgjidhje të 
thjeshtë të vlefshme per kohe te vogla të migrimit, dhe "modeli Piringut," me një 
zgjidhje më të përpunuar (Fig.3.5). O'Brien (1999) krahason këto dy zgjidhje për 
migrimin e një numër te aditivëve nga HDPE në vaj ulliri, dhe gjeti se modeli FDA ka 
qënë më i saktë në shumicën e situatave, por ka nënvlerësuar më shpesh rezulatet. 
Modelet deterministike  nuk  japin informacion mbi ndryshueshmërisë ose pasigurine  
në vlerat e migrimit. Stohastiku dhe perfarimet e mundshme kanë provuar të jenë 
mjete të shkëlqyera në një  
numer kërkimesh dhe po marrin interes në rritje në hulumtimet mbi paketimin që kanë 
të bëjnë me migracionin. Për vlerësimin rregullator, pasiguria e migrimit të 
përgjithshëm është vendosur të jetë 2 mg/dm2 ose 12 mg / kg. Megjithatë, për 
migrimin e komponimeve specifike ndryshueshmëria e difuzionit dhe  koeficientët 
ndares, për shembull, nuk është e njohur. Prandaj,  qasjet propabilistike në këtë fushë 
ende  kërkojnë përpjekje të konsiderueshme kërkimore. 
Migrimi i aditiveve nga polimeret ne simulantet ushqimore:zgjidhje numerike e 
modelit matematik duke mare ne konsiderate nderveprimin polimer-ushqim . 
Modelimi i kinetikës migruese  të lendeve polimere  në simulantet  ushqimor  është  
zgjidhur shpesh duke u  konsideruar  një fenomen i vetëm midis atyre që janë 
përfshirë në këtë mekanizëm kompleks, në përgjithësi difuzionit te lendeve, e cila 
është përshkruar më pas nga nje konstante difuzioni. Në përgjithësi, rritja e vargut 
polimerik  nga specie  me masë të vogël molekulare të çon në një rritje të koeficientit 
të difuzionit e të gjitha substancave në polimer. Kështu, lendet difuzohen  shpejtë e 
më  shpejtë sikurse  bashkeveprimi ushqim / paketim  rritet gjatë kontaktit. Për fat të 
keq, koeficientët e difuzionit nuk varen vetëm në kohë: meqënese  penetrimi  i 
ushqimit  është heterogjene, ata gjithashtu varen nga distanca relative e substances 
konsideruese tek  ndërfaqa  e ushqim / polimer. Sigurisht, meqënese përqëndrimi i 
simulantit   ushqimor është më i lartë në nderfaqë, koeficientët e difuzionit të lendeve  
janë më të larta në sipërfaqë se në masën e  mostrës polimere. Shumë teknika për 
zgjidhjen te  bazuara tek ligji i Fikut  janë propozuar që të përshkruajnie difuzionin  
ose  kinetiken migruese që përfshijne ndryshimin e koeficentit te difuzionit (Crank 
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1975). Megjithatë, në të gjitha rastet, vetëm  difuzioni  i substancave  që zmadhohen 
është  mare ne  konsiderate. në rastin e migrimit  ose  kinetikës ekstraktuese,  
Koeficenti i të gjitha lendeve  varet nga perqëndrimi i përbërësve të ushqimit (ose  
simulanteve ushqimore) që difuzojne  njëkohësisht në polimer, sic  sugjerohet  nga 
FIGGE (1980) dhe Rudolph (1979). 
 

3.19. Komente e diskutime për njehsimet në modelim 
 
Modeli i prezantuar këtu është i përdorshem në rastet e përgjithshme: të gjithë 
koeficentët e difuzionit varen nga përqëndrimi i simulanteve në polimer në cdo kohë 
dhe në cdo distancë të siperfaqës së materialit. Për një kohë të përcaktuar t,të nje 
distance të përcaktuar nga siperfaqa, koeficenti i difuzionit i simulanteve është 
funksion i përqëndrimit të tyre locale (të pozicionit); koeficenti i difuzionit të 
aditiveve (shtesave) është  gjithashtu nje funksion i perqëndrimit lokal te simulanteve 
: ne cdo kohe,gradienti i koeficentit te difuzionit ne trashesine e polimerit është  
llogaritur per aditivetdhe per simulantet .   
Ne këtë menyre, modeli mer ne menyre sasiore ne llogaritje efektin e zmadhimit te 
simulantëve. Ky efekt është supozuar të jetë i menjehershëm. Ky supozim nënkupton 
se modeli nuk përshkruan kinetikën e kontrolluar nga zmadhimi, siç mund të jetë rasti 
për polimeret qëlqore. Kjo ndonjëherë con në varesine lineare të migrimit ose 
ekstraktimit me kohen,duke i koresponduar relaksimit (reduktimit, zbutjes) te 
zinxhirëve makromolekulare nga qëlqi tek një gjëndje gome (kaucuku), e cila nuk 
është  e menjëhershme. Programi i zhvilluar ketu është projektuar vetëm për polimeret 
kaucuku, të cilët perdoren mbi temperaturën tranzitore të ngurtësimit. 
Është  e rëndesishme të nënvizojmë këtu që nuk konsiderojmë efektin e tretjes midis 
simulantit dhe aditivëve në polimer; Në polimer përqëndrimi i aditiveve (lëndëve 
shtesë) dhe simulantëve (tretësve) konsiderohen mjaftueshmërisht te ulët, dhe vetëm 
ndërveprimi midis ketyre molekulave dhe polimerit duhet të meren në llogaritje. 
Efekti i simulantit në difuzionin e  aditivëve konsiderohet të jetë indirekt. 
Llogaritjet janë bërë nga nje ndarje në elementë të fundëm të trashësisë së shtresës së 
holle, dhe të kohës. 
 
3.20. Modelimi i migrimit dhe vertetimi eksperimental 
 
Modelimi matematik 
 
Modeli i hartuar këtu parashikon migrimin e një molekule nga polimeri në përbërësin 
ushqimor. Ai mund të përdoret në rastet e një pllake polimeri me përmasa të fundme 
në kontakt me një përbërës ushqimor. Është  supozuar që përbërësi ushqimor është  
përzier mjaftueshëm që të sigurojë një homogjenizim perfekt të migrantit në lëng. 
Difuzioni në polimer supozohet ti bindet ligjit të dytë të Fik-ut., i vlefshem per rastin 
e perqëndrimit-i varur nga koeficenti i difuzionit: 
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C CD
t x x

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
                                                    (3.61) 

Ku C është perqëndrimi migrantit, t është koha, D është  koeficienti i difuzionit të 
migrantit dhe x është  abshisa ne trashesine e polimerit. 
 
3.21. Vërtetimi eksperimental 
 
Parimi i vërtetimit të modelit 
Shënohet që koeficienti ndarjes (në murin ndarës) nuk është  marë parasysh në 
vlerësimin e provave sepse vëllimi i lëngut supozohet të jetë në të gjitha rastet shumë 
më i madh se vëllimi i polimerit. Për më tepër, do të vërtetohet eksperimentalisht që 
në rastin e studimit tonë, përqëndrimi i aditivit në shtresën e hollë në ekuilibër është i 
barabartë me 0. 
Për të vërtetuar modelin, të gjithë parametrat përcaktues janë matur me eksperimente 
të pavarura sa herë që është e mundur. 
Përthithja është regjistruar nga FTIR në mënyrë transmetuese (për kinetikën e 
përthithjes) dhe nga IR mikrospektrofotometri (për profilin e thithjes). 
 
Kinetika limituese në siperfaqë. Profili i përqëndrimit i  aditivit në trashësinë e 
materialit lejon ekstrapolimin e përqëndrimit në sipërfaqë si funksion i kohës. Profili 
eksperimental i migrimit tregon që pas vetem 1 dite kontakti, përqëndrimi ne 
siperfaqë është  pothuajse i barabarte me zero. Shënojmë që përqëndrimi në sipërfaqë 
bëhet zero, e cila konfirmon që koeficenti ndarjes (në ndërfaqë) është  i barabarte me 
zero (migrimi total në ekuiliber) kur raporti i volumeve ndërmjet lëngut dhe polimerit 
është  i rendesishem. 
  
Prcaktimi/parashikimi i parametrave për modelim, Parametrat e nevojshem për 
simulantin ushqimor.  
 
Të vetmit faktore  që duhen të përcaktohen nga korelacionet empirike janë gjithashtu 
koeficientet  e difuzioneve. Për një polimer të dhënë, tre variabla duhet të meren 
parasysh për të ndërtuar një korelacion për qëllime parashikuese: 

• Pesha molekulare; 
• Temperatura; 
• Natyra e ushqimit në kontakt me polimerin 

Koeficenti i difuzionit është i ndryshëm në temperatura të ndryshme: kjo u vërejt edhe 
eksperimentalisht për PET që është në kontakt me solventin. Sa më e lartë 
temperature aq më i lartë koeficenti i difuzionit. 
Zgjidhja e ekuacionit te difuzionit ka formen siç është dhënë nga ekuacioni (3.62) 
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Ekuacioni (3.8) nuk është shpesh i përdorshëm për të parashikuar migrimin nga 
materiali paketues tek ushqimi nqs raporti i volumit të paketuesit dhe ushqimit është  i 
madh, më i madh se 20-50. Paketim i fundem, volum shum i madh i ushqimit. Duke 
pranuar si hipoteze që volume i ushqimit është  infinit , zgjidhja e ekuacionit të ligjit 
të dytë të Fikut mund të shprehet edhe nga ekuacioni (3.11) apo ekuacioni (3.12) 
(Vergnaud 1991, Miltz 1992): 

           
( )

( )2 2
,

2 22
0,

2 181 exp
42 1

U t

nU P

M n
Dt

M Ln
π

π

∞

=∞

 +
= − − 

+   
∑                        (3.63) 

            
( )

0.5

,
0.52 0.5

1,

12 2 ( 1)U t n P

nU p

M nLDt ierfc
M L Dtπ

∞

=∞

     = + −             
∑          (3.64) 

Hipoteza e nje volume shume të madh të ushqimit (infinit) është ekuivalente me 
pretendimin që perqëndrimi i migrantit në ushqim është në menyre konstante e 
barabarte me 0.Sigurisht që hipoteza është e veshtire per tu kuptuar, siç është e qartë 
që në realitet perqëndrimi i migrantit në ushqim nuk është 0 dhe mund të matet. 
Sidoqoftë, volumi i ushqimit është  shumë më i madh se ai i polimerit. Ekuacionet 
(3.62), (3.63),dhe (3.64) japin rezultate të njejta kur raporti VU/VP është  më i madh 
se 20, i cili arrihet në praktikë aq mire ashtu siç meret nga testet (provat) e kushteve të 
standarteve EU ku kerkohet 6 dm3 paketim janë në kontakt me 1dm3 në ushqim. Në 
fakt, ekuacioni 3.63 reduktohet në ekuacionin (3.64) kur α është shumë e madhe. Për 
kohë të gjata kontakti:  ( ), ,/ M 0.6U t UM ∞ >  ekuacioni (3.63) mund të reduktohet në 

ekuacioni (3.65) 

   
2

,
2 2

,

81 expU t

U P

M
Dt

M L
π

π∞

 
= − − 

 
                                        ( 3.65) 

Për kohë të shkurtër kontakti:  , ,/ 0.6U t UM M ∞ <  

ekuacioni  (3.63) mund të reduktohet ne ekuacioni (3.64), i cili përdoret gjeresisht: 

0.5
,

,

2U t

U P

M Dt
M L π∞

 =  
 

                                                (3.66) 

Kemi treguar kështu që është e përshtatshme të kemi studime të shumta për migrimin 
per mbajtjen e parametrave kinetike. Në nuk duhet të harrojme faktin se depërtimi i 
ushqimit në materialin paketues mund të rrisi shumë migrimin, një fenomen i cili nuk 
përshkruhet nga ekuacionet e prezantuara në këtë artikull. Ai gjithashtu mund të 
shkaktojë një nënvlerësim të vlerave të migrimit. 
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3.22. Krahasimi i tre modeleve matematikore 
 
3.22.1. Modeli FDA  
 
Për parashikimet e migrimit të bazuara në “modelin FDA”, janë përdorur ekuacione të 
përshkruara nga Limm dhe Hollifield dhe Begli. Ekuacioni (3.66) përmban konstante 
empirike të derivuara nga matjet eksperimentale të migrimit të Irganoks 1010. 

                      
1/2 1/3

0ln D ln D (MW) K(MW) Tα= + −                                           (3.67) 

                                           1/2
t p,0M 2C (Dt/ )π=                                                      (3.68)  

Parametёr Pёrcaktimi Njёsia 

D Koefiçienti i difuzionit cm²/s 
D0 Njësia e koefiçientit të difuzionit cm²/s 
CP,0 Përqëndrimi fillestar i aditivëve në polimer g/cm² 
MW Pesha molekulare e aditivit  
Α Raporti i masës së migruesve në ushqim me atë të cipës 

paketuese në ekuilibër F p,0 F

FP F P

M / M M

K V / V

α ∞ ∞= −

=
 

MF∞ Sasia e migruesve në ushqim në ekuilibër  
MP,0 Sasia e migruesve fillestarë në cipën paketuese  

KFP Koefiçienti i pjesshëm i migruesve midis ushqimit dhe 
cipës paketuese FP F PK C / C∞ ∞=  

CF∞ Përqëndrimi i migruesit në ushqim në ekuilibër  

CP∞ Përqëndrimi i migruesit në cipën paketuese në ekuilibër  

K Koefiçienti i pjesshëm  
Mt Përqëndrimi i migruesve në ushqim mg/kg 
t Koha e migrimit S 

 

3.22.2. Modeli Piringer 
 
Programi “Migratest Lite”, versioni i 1997-s, u plotësua nga Piringer. Të gjitha 
llogaritjet ishin bazuar mbi përdorimin e llogaritjeve “ekzakte” të bazuara në 
ekuacionin (3.70), i cili korrespondon përafërsisht me ekuacionin e plotë të Krank-ut: 
 

4
pD=10 exp(A 0.01 MW -10454/T)−                                            (3.69) 

pA është përçueshmëria e difuzionit A, 22-5190/T për ushqimet yndyrore dhe 
simulantët e ushqimeve yndyrore. 
 

4 2/3
pD=10 exp(A 0.1351(MW) +0.003MW -10454/T)−                 (3.70) 

Ku (në ekuacionet 3.47-3.51): 
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Parametёr Pёrcaktimi Njёsia 

 

KUP 

 

Koefiçienti i pjesshëm i migrimit nga polimeri (P) në lëngun 

ekstraktues ose ushqimin (U 

 

VU/VP Vëllimi i lëngut ekstraktues ose ushqimit( VU ) pjestuar me vëllimin 

e polimerit ( PV ), 

 

A Zona e ndërfaqës cm² 

dP Trashësia e polimerit cm 

ρP Densiteti i polimerit g/cm3 

VU Vëllimi i simulantit cm3 

VP Vëllimi i polimerit cm3 

 

Një qëllim i rëndësishëm i këtij studimi është vlerësimi i efikasitetit të modeleve kur 
përdoren si mjet për testin e pajtueshmërisë.. 
 
3.22.3 Krahasimi midis modelit Piringer dhe modelit FDA 
 
Theksohet se të dy modelet, ai i Piringerit dhe FDA, përdorin faktorë për të llogaritur 
koefiçientin e difuzionit i cili është derivuar empirikisht nga të dhënat eksperimentale. 
Një shembull është se nëse  përdorimi këtyre të dhënave përfshijnë substanca të cilat 
nuk janë 100% të qëndrueshme në simulantin ushqimor, ato japin një rezultat të ulët. 
Parashikimi pasues i migrimit të substancave të tjera të qëndrueshme e bazuar në këtë 
na çon në nënvlerësime të rëndësishme të realizuara. 
Ky studim, në përgjithësi, tregon se modeli Piringer mbivlerëson migrimin në mënyrë 
domethënëse për testin në 70ºC, kështu në këto parashikime ndodhet një madhësi 
shtesë e sigurisë. 
Modeli i FDA parashikon vlera të ulta migrimi dhe nënvlerëson një përpjestim të 
madh të rezultateve në krahasim me modelin e Piringerit, megjithatë, modeli FDA 
nuk është projektuar për t’u përdorur si masë kontrolli por për të konfirmuar se të 
dhënat e migrimit nga kërkuesit janë të vlefshme. Si pasojë ajo është projektuar të 
japë vlera sa më të përafërta me vlerat e sakta dhe të mos mbivlerësojë migrimin.     
Duhet të shënojmë se të dy modelet, FDA dhe Piringer, mbivlerësojnë migrimin e 
stabilizuesit UV [2-(2-hidroksi-tert-butil-5-metil-fenil)-5-klorobenzotriazoli] në një 
shkallë më lart se tre aditivët e tjerë. Ndryshimet që rrjedhin nga variacionet në 
specifikimet e polimerit nuk kanë një efekt të rëndësishëm në migrimin e vëzhguar të 
aditivëve dhe si pasojë nuk rrezikojnë saktësinë e modeleve. 
Për të marrë një të dhënë më të mirë të shkallës së korrelacionit midis vlerave  të 
vëzhguara të migrimit dhe atyre të marra duke përdorur dy modelet, raporti i vlerave 
të parashikuara të migrimit ( fC ) me vlerat e matura të migrimit( fC ), është llogaritur 
për secilin rezultat.  
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Për të garantuar sigurinë e konsumatorit, parashikimet ideale duhet të jenë të 
barabarta ose më të mëdha se vlerat eksperimentale. Rezultatet e marra nga të dhënat 
e mëparshme eksperimentale jepen në tabelen 3.4 
 

Tabela. 3.4. Krahasimi i të dhënave të parashikuara me migrimin e vëzhguar 

Raporti Cf llog/Cf matur Rezulatet e Piringer-it % Rezulatet e FDA-s % 

<0.5 0 1.4 

0.5-0.9 16.7 44.4 

1.0-1.4 30.6 37.5 

1.5-1.9 19.4 5.6 

2.0-2.4 18.1 11.1 

2.5-2.9 6.9  

3.0-3.4 5.6  

>3.5 2.8  

 
Modeli specifik i migrimit Piringer nuk dha nё asnjё rast njё raport ,llog ,matur/f fC C  tё 

barabartё me 0.5 ose mё pak (modeli nuk nёnkupton migrimin prej 50% ose mё 
tepёr). Modeli parashikoi vlera prej 0.5-0.8 pёr 16.7% tё kampionёve, ekuivalente  me 
12 matje. Pёr shumicёn raporti i tyre  ishte 0.8 (80% e vlerave tё matura) ose mё i 
madh. Pёr  92%  tё matjeve migrimi i parashikuar ishte tre herё me i ulёt sesa migrimi 
i matur. Duke pёrdorur modelin FDA, tё gjitha parashikimet janё dy herё mё tё vogla 
sesa migrimi i matur, por pёr 50% tё rezultateve, parashikimet janё mё tё vogla sesa 
vlera e matur. Kёto rezultate rekomandojnë përdorimin e modelit matematikor 
Piringer pёr tё parashikuar migrimin e aditivёve.  
 
3.22.4. Krahasimi i migrimeve tё matura me ato tё parashikuara 
 
     Migrimet e matura u krahasuan me parashikimet e marra nga pёrdorimi i modeleve 
matematikore. U sigurua njё sasi e madhe tё dhёnash dhe u pёrdorën pёr tё vlerёsuar 
njё model migrimi Fikian bazuar nё  parashikimet e migrimit specifik tё aditivёve nё 
vajin e ullirit. Tё gjitha testet lidhen me pёrdorimin e vajit tё  ullirit, duke paraqitur 
rastet mё tё veçanta pёr ushqimet e yndyrshme me kushtet e testimit qё pёrfshijnё: 
2 orë në 121 ºC; 6 orë në 70ºC; dite nё 60ºC dhe  10 ditё nё 40º 
Duke paraqitur ekspozime afatshkurtra nё temperatura tё larta dhe  ruajtje nё 
temperaturёn e dhomёs. Migrimet e parashikuara u llogaritёn nga futja e pёrqёndrimit 
fillestar tё matur tё aditivit në polimerёt nё ekuacione sёbashku me variablat e njohura 
si pesha molekulare e aditivit, temperatura dhe koha e ekspozimit. Rezultatet tregojnё 
se modeli i migrimit Piringer, nga pёrdorimi i llogaritjeve “ekzakte” tё programit 
Migratest Lite, migrimet e parashikuara nё vajin e ullirit tё cilat janё tё pёrafёrta ose 
mё tё larta se rezultatet eksperimentale dhe jep njё mbivlerёsim pёr  mё tepёr se 95% 
tё migrimeve tё zhvilluara nё studim. 
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Programi “Migratest Lite”, i cili mbёshtetet nga modeli Piringer, pёrdor njё rrugё 
empirike pёr tё vlerёsuar koefiçientin e difuzionit D, i cili lejon llogaritjen e migrimit 
duke ndjekur parimet e difuzionit Fikian. Nivelet e matura tё aditivёve nё 
polimer, 0pC , u  pёrdoren sё bashku me kushtet e migrimit, pёrmasat e kampionit dhe 

trashёsinë, pёr tё llogaritur migrimin. Konstantja nё ekuacionin e cila tregon llojin e 
polimerit, ёshtё pA . Kjo konstante mund tё rritet me temperaturёn duke treguar qё 

polimeri zbutet gjatё nxehjes. 
Tё gjitha llogaritjet bazohen nё llogaritjet “ekzakte”, tё paraqitura nё ekuacionin 
(3.37) i cili korrespondon me zgjidhjen e dhёnё nё modelin matematikor tё difuzionit 
tё Krankut pёr rastin e njё polimeri tё caktuar nё kontakt me njё lëng tё caktuar dhe 
ёshtё  i njёjtё me modelin Piringer tё pёrdorur mё lart. 
 

        4 2/3
pD 10 exp(A 0.1351(MW) 0.003MW 10450 / T)= − + −                            (3.71) 

 
Ku pёrçueshmёria e difuzionit ` /p pA A C T= −  
 

{ }2 2 2 2
t p,0 p p n p n p

n=1
M / A=C d ( /1+ ) 1 2 (1 ) / (1 )exp D t q / dqρ α α α α α α

∞ 
⋅ − + + + − ⋅ ⋅ 

 
∑ (3.72

)  P,U n n=1/K V / V       tan q qU Pα α⋅ = −             

Qёllimi i kёsaj pune ёshtё vlerёsimi i efektivitetit tё modeleve ku pёrdoren si mjet pёr 
testin e përputhshmërisë me rekomandimet e EU. Modeli i vlerёsuar pёrdor pA e 

derivuar nё mёnyrё empirike pёr tё pёrcaktuar koeficientin e difuzionit. Siç ёshtё 
shprehur mё lart, kёta faktorё kanё derivuar nga tё dhёnat eksperimentale tё migrimit 
tё raportuara nё literature shkencore. 
 
Në barazimet e mësiperme janë bërë shenimet me simbolet si më poshtë: 
 

Parametёr Pёrcaktimi 
 
K 

 
Koefiçienti i pjesshёm 

AP 22-5190/T 
AP’ Pёrçueshmёria e difuzionit A, parametёr specifik pёr formёn polimerike 
KP,U Koefiçienti i pjesshёm (D) i migrimit tё aditivit nga polimeri nё lёngun    

ekstraktues ose ushqim (U) 
C Parametri specifik An “i pёrshtatur i energjisё sё aktivizimit” pёr formёn 

polimerike nq α e barabartё me sasitё e renditura nё ekuacionin (3.37). 

 
Ka mundёsi qё disa nga kёto tё dhёna tё jenё tё papёrshtatshme, jo tё vlefshme dhe 
mund tё japin informacion jo tё saktё. Njё shembull i kёsaj ёshtё nёse tё dhёnat e 
pёrdorura pёrfshijnё substanca qё nuk janё 100% tё qёndrueshme nё simulantin 
ushqimor duke dhёnё njё rezultat tё ulёt. Parashikimi pasues i migrimit tё substancave 
tё tjera tё qёndrueshme mund tё çojё nё njё nёnvlerёsim tё rёndёsishёm tё migrimit. 
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Jepet migrimi i dy aditivёve nga polimeri dhe krahasohen vlerat e matura me vlerat e 
parashikuara me njё parametёr tё pёrçueshmёrisё sё difuzionit Ap=0 dhe mund tё 
shihet se nё tё gjitha rastet modeli mbivlerёson migrimin (jep vlera me te larta se ato 
realet eksperimentale). Ap mund tё reduktohet ndjeshёm për të patur rezultat sa më të 
përafërt. Nё tё gjitha rastet, parashikimi ёshtё mё i ulёt sesa SML e propozuar pёr 
aditivin dhe prandaj rekomandohet njё kontroll efektiv matёs pёr kёto kombinime 
polimer/aditiv. Studiues tё tjerё, kanё arritur në përfundimin se supozimi i njё vlere 
Ap tё 4 polimerёve ёshtё efektive nё arritjen e marrёveshjes midis migrimeve tё 
vёzhguara dhe tё parashikuara. 
 
Shihet qё nё tё gjitha rastet, migrimet e parashikuara janё mё tё larta se tё dhёnat e 
vëzhguara duke dhёnё besueshmёri tё lartё qё madhёsitё e sigurisё nuk rrezikohen 
nga pёrdorimi i modelit. Pёr tё siguruar njё ndikim mё tё mirё tё shkallёs sё 
korrelacionit midis tё  dhёnave tё vёzhguara dhe  migrimit tё parashikuar, llogaritet 
raporti i vlerёs sё migrimit .fparashikC me vlerёn e migrimit fmaturC  dhe shpёrndarja e 

tyre pёr tё gjitha eksperimentet e migrimit. .fparashikC  duhet tё jetё > fmaturC dhe ky 

raport duhet tё jetё ≥1 i cili ёshtё rasti i tё gjitha pikave tё tё dhёnave tё matjeve. C 
ёshtё parametri specifik i ‘pёrshtatjes  së energjisё sё aktivizimit’ pёr formёn 
polimerike. Shkalla e korrelacionit midis migrimeve tё vёzhguar dhe atyre tё pёrftuar 
me metoda matematikore llogaritet pёr cdo rezultat,  (raporti i .fparashikC  me fmaturC ). 

Parashikimi ideal duhet tё jetё mё i madh ose i barabartё sesa vlerat eksperimentale 
dhe ky raport duhet tё jetё ≥1. Krahasimi i migrimit tё vёzhguar me tё dhёnat e 
parashikuara jepet zakonisht ne tabela. 
 
Modeli nёnvlerёson migrimin pёr 4% tё kampionёve tё vlerёsuar me raportin 

.fparashikC / fmaturC  0.7-1.0.  Nё asnjё rast ky raport nuk ishte mё i vogёl se 0.65. Pёr 

92% tё matjeve tё parashikuara, migrimi ishte 4.3 herё mё i vogёl se migrimi i matur 
me mbivlerёsimin mё tё lartё tё bёrё me faktor 6.8. 
      
3.22. 5. Modeli FABES 
 
 Ndër modelet teorike parashikuese për vlerësimin e migrimit kryesisht të bazuara mbi 
teorinë e difuzionit të masës brënda dhe përmes plastikave dhe marrja në konsideratë 
të efektit të migrimit në pjesë në kufirin ndarës plastikë-ushqim mund të përmendet 
edhe “modeli FABES”. 
Qëllimi kryesor i modelit FABES është të prodhojë, në raste sa më shumë që të jetë e 
mundur nga praktika, rezultate të besueshme me kufi sigurie të mjaftueshëm për 
qëllim rregullimi. “Modeli FABES” punon në mënyrë të kënaqshme në terma të 
furnizimit të quajtura “rasti më i keq” i skenarit të migrimit. 
Ashtu si në rastin e  modelit Piringer dhe modelit FDA, edhe modeli FABES bazohet 
tek të njëjtat formula për vlerësimin e migrimit: 
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4 2/3 1045410 exp 0.1351 0.003P P r r
RD A M M

RT
 = − + − 
 

                              (3.73) 

 
dhe:                                  ' /P PA A Tτ= −                                                               (3.74) 
 
Ekuacioni i difuzionit gjithashtu i njohur si ekuacioni i dytë i Fikut –që përshkruan 
procesin korrespondues të migrimit ndaj kërkesave të përgjithshme është:  

                   
2

2

C CD
t x

δ δ
δ δ

=                                                                (3.75) 

Më kërkesat e përgjithshme një zgjidhje analitike e eku. (3.74) për të shprehur sasinë 
e migrantëve të çliruar nga P në kohën t në U mund të derivohet: 

     
  (3.76) 
 

 
ku:       P,U U=1/K V / VPα ⋅  

Koeficienti i pjesshëm ,P UK  përcaktohet:   ,
P P

P U
U U

cK
c

ρ
ρ

=                                     (3.77) 

dhe nq  janë rrënjët e ekuacionit: tan  n nq qα= −               
Parametrat e ndryshëm janë: 
 

Parametër njësi Përcaktim 

MU,t mg Masa e migrimit nga P në U pas kohës t 

A dm² Sipërfaqja e P në kontakt me U 

cP,0 mg/kg Përqëndrimi fillestar i migruesit në P 

ρP g/cm³ Densiteti i P 

ΡU g/cm³ Densiteti i U 

DP cm²/s Koefiçientit i difuzionit të migrantit në P 

t s Koha e migrimit 

dP cm Trashësia e P 

VP cm³ Vëllimi i P 

VU cm³ Vëllimi i U 

cP,∞ mg/kg Përqëndrimi i ekuilibrit i migrantit në P 

CU,∞ mg/kg Përqëndrimi i ekulibrit të migrantit në U 

KP/U   Koefiçienti i ndarjes së migruesit mes P dhe U 

qn   Jo-zero, rrënjët pozitive 

 
Shohim se parametrat kryesorë që kontrollojnë procesin  e migrimit nga një material 
plastik në kontakt me ushqimin në një ushqim/simulant janë koeficienti i difuzionit 
Dp (lëvizshmëria) e migruesit në plastikë dhe koefiçienti i ndarjes KP/U (tretshmëria 
relative në ekuilibër) të migruesit mes plastikës dhe ushqimit (simulant). 

{ }2 2 2 2
t p,0 p p n p n p

n=1
M / A=C d ( /1+ ) 1 2 (1 ) / (1 )exp D t q / dqρ α α α α α α

∞ 
⋅ − + + + − ⋅ ⋅ 

 
∑
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 Kushtet e modelit të FABES: 
 
Është e rëndësishme të theksohet që, për kohën që ekziston, në strukturën e normave 
të EU, aplikimet e “modelit të FABES” për vlerësimet e migrimit jepet për ato klasa 
të plastikave dhe substancash migruese për të cilat sot ka të dhëna të mjaftueshme 
shkencore  për të prodhuar “Rastin më të Keq” rezulton me seriozitetin dhe sigurinë 
kufi të kërkuar nga normat e EU për mbrojtjen e konsumatorit. 
“Substancat Migruese: monomerët, substancat inicjuese dhe/ose aditivë nga lista 
pozitive e EU për plastikat që duhet të vihen në kontakt me ushqimin. 
 
3.22. 6. Vlerësimi i masës së migrimit 
 
Nuk është i mundur një vlerësim i përgjithshëm i migrimit që do të thotë se çdo 

aplikim duhet të 
testohet 

eksperimentalisht.  
Figura 3.5. Pesha 

molekulare në varësi te 
marrëdhënies midis 
përmbajtjes së mbetur 
CP,0 të një përbërësi 
kimik organik në PET 
dhe migrimit te tij pas 
dhjetë ditësh në 40°C 
në një simulant 
ushqimi ose ushqimi, 
me tretshmëri të lartë 
për  substancën. Për 

një substancë me M=200, p.sh një CP,0 prej 10 ppm i korrespondon një migrimi prej 4 
ppb. 


 Modelet e migrimit mund të përdoren për vlerësimin e migrimit maksimal të 

përbërësve organike jashtë materialeve paketuese në kontakt. Një model i njohur 
migrimi i bazuar mbi llogaritjen e koeficientit te difuzionit ose i substancave kimike 
organike në polimerë është llogaritur sipas kushteve te standarteve Evropiane. Për 
vlerësimin e migrimit te substancave shtesë nga PET, ky model migrimi është i 
aplikueshëm dhe siguron vlerat e llogaritura të migrimit me një nivel probabiliteti 
95%. Për PET-in një llogaritje e tille e migrimit ilustrohet ne Fig. 3.8 e cila jep 
modelin e migrimit nga PET-i pas 10 ditësh ne 40°C ne varësi të peshës molekulare të 
një migruesi përbërës i PET-it ose kontaminant dhe përqëndrimi i tij i mbetur i 
përbërësit në murin e shishes së PET-it (CP,0).  

 

 Rezultatet e tabelës së mësipërme i përkasin migrimit të AA në ujin mineral 
tek shishet e PET-it llogaritur nga modeli FABES 
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Tabela 3.5. Llogaritjet e varesise se MU,t, nga koeficienti i difuzionit 
 

CP,0(µg/g) DP(cm2/s) dp(cm) α qn MU,t(µg/l) 
5 1.94x10-12 10-2 29 1.744 16.31 
50 1.94x10-12 10-2 29 1.744 163.1 
100 1.94x10-12 10-2 29 1.744 326 
200 1.94x10-12 10-2 29 1.744 652 
300 1.94x10-12 10-2 29 1.744 978 
400 1.94x10-12 10-2 29 1.744 1304 
500 1.94x10-12 10-2 29 1.744 1630 
600 1.94x10-12 10-2 29 1.744 1956 
1000 1.94x10-12 10-2 29 1.744 3260 
 

Tabela 3.6. Llogaritjet e varësisë së Masës së migruar nga përqëndrimi fillestar i 
migrantit në plastikë: 

CP,0(µg/g) DP(cm2/s) dp(cm) α qn MU,t(µg/l) 
5 10-11 10-2 29 1.744 24.05 
5 10-12 10-2 29 1.744 15.48 
5 10-13 10-2 29 1.744 14.43 
5 10-15 10-2 29 1.744 14.38 
5 10-19 10-2 29 1.744 14.34 
   
Siç shikohet nga rezultatet DP ndikon pak tek modeli Fabes, të njëjtën gjë nuk mund 
të themi për modelin e Piringut ku DP  ka një influencë shumë të madhe 
 Për CP,0=5 µg/l  ; DP=1.94x10-12 cm2/s;  dp=10-2 cm;  A=6.557x102 cm2; α=29 ; tc=14 
dite; qn=1.744 ; 31.38 /p g cmρ =  migrimi i AA në ujin mineral nga shishet e PET-it 

është  respektivisht:   
Nga modeli FABES:   MU,t=16.31µg/l 
Nga modeli Piringut: MU,t=15.77µg/l 
Nga modeli FDA:      MU,t=0.89µg/l 
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Figura: 3.6. Varësia funksionale e funksionit të gjetur prej nesh MU,t=f(CP,0) 
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Figura 3.7: Paraqitja grafike e varësise së masës së migrimit nga koeficienti i 

difuzionit. 
 
3.22.7.  Diskutime të rezultateve të fituara nga njehsimet në modelin matematik  
 
Transporti i materialit nga lёngu që supozohet të jetë i pёrzier mirё, nё drejtim të 
paketimit, si dhe migrimi nga paketimi nё lёng, varen propocionalisht me rrёnjёn 
katrore tё kohёs dhe me rrёnjёn katrore tё koeficientit tё difuzionit.  
 

 Ndёrsa nё fazёn fillestare transferimi i masёs sё njё pёrbёrёsi nga U nё P ёshtё 
propocionale m ,P UK , por migrimi nga P nё U varet nga ,P UK . Koefiçientёt e 
pjesshёm luajnё njё rol vendimtar nё pёrthithjen (tretёsirё ) e njё substance nё 
shtresёn paketuese nё kontakt me lёngun. Kjo tё çon nё sasinё totale tё materialit 
tё pёrthithur duke u pёrqёndruar nё njё trashёsi tё hollё tё materialit paketues nё 
kontakt me lёngun dhe procesi i transportit nё fazёn fillestare ёshtё i pavarur nga 
trashёsia e materialit. 

 Ndёrveprimet ushqim/paketim pёrfshijnё kapjen e pёrbёrёsve ushqimor mё tё 
rёndёsishёm, si yndyrnat dhe vajrat ose uji, nga materiali paketues. 

  Nqse ёshtё prezent ne nje mase te mjaftueshme, absorbimi mund tё shkaktojё 
fryerje dhe ndryshime nё karakteristikat e polimerit. Kjo fryrje çon nё rritjen e 
migrimit tё aditivёve nga polimeri sepse koefiçientёt e tyre tё difuzionit rriten në 
madhёsi të rendeve tё ndryshme.  

 Pasoja tё tjera tё fryerjes janё ndryshimet strukturale qё ndodhin nё polimer, e 
cila dobёson karakteristikat mekanike tё paketimit. Mundёsia e fryrjes ёshtё njё 
konsideratё e rёndёsishme nё përputhshmёrinё ushqim/paketim. 

 Difuzioni pёrmes njё shtrese penguese ёshtё njё rast i veçantё i difuzionit pёrmes 
njё flete plastike tё pёrmbajtur nga shtresa tё ndryshme me trashёsi dhe 
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koefiçientё tё ndryshёm. Studimi matematik i rastit jo-stacionar ёshtё i 
komplikuar.  

 Rezistenca e pёrgjithshme nё lidhje me difuzionin ёshtё shuma e rezistencave 
idividuale dhe fluksi i pёrgjithshёm ёshtё i pёrcaktuar praktikisht nga shtresa me 
koefiçient difuzioni mё tё vogёl. Kёshtu, prania e njё shtrese penguese tё hollё 
me PD  tё ulёt pёrcakton karakteristikat e pёrshkueshmёrisё e tё gjithё strukturёs 
shumё shtresore. 

 Nё shumё raste njё shtresё nё njё fletё plastike ёshtё selektivisht e pёrshkueshme 
nga disa substanca, psh, pёrbёrёsit organik, dhe e papёrshkueshme nga metalet, 
kripёrat dhe elektrolitёt e tjerё. 

 
3.22.8. Përfundime Specifike nga puna e kryer: 
 

 Parashikimi i migrimit është një alternativë e përshtatshme, me kosto të ulët dhe 
kohë jo të gjatë, në krahasim me matjen e migrimit me anë të metodave 
eksperimentale. 

 Përdorimi i modeleve matematikore jep një avantazh në arritjen e një parashikimi 
realist të kombinuar me mundësitë e shpërndarjes, gjë e cila lejon një përcaktim të 
saktë të rrezikut. 

 U studiua efekti i kohës t të ekstraktimit, dhe u konstatua se sasia e aditivëve 
plastikë që migrojnë ndryshon, është funksion i t dhe priret drejt një vlere 
limituese të përqëndrimit M∞ , i cili në vetvete është një funksion i përmbajtjes 
fillestare të substancave difuzuese në plastikë si dhe të koefiçientit të shpërndarjes, 
K.  

 efekti i temperatures së ekstraktimit,   
 Efekti specifik i polimerit në migrim. Në rezultatet e arritura nuk vihet re asnjë 

lidhje e migrimit specifik me karakteristikën e polimerit për ndonjë nga aditivët e 
marrë në studim. 

 Krahasimi i efektit tё peshës molekulare të aditivit në rezultatet e testit të 
migrimit. Në rezultatet e arritura vihet re se komponentët polimerikë me peshë 
molekulare më të vogël migrojnë më lehtë. 

 Nga krahasimet e rezultateve të modeleve Piringer dhe FDA me matjet 
eksperimentale të realizuara në kushte [a)10 ditë në  40oC; b) 6 orë 70oC dhe c) 2 
orë 70oC] u arrit në përfundimin se: Duke marrë në konsideratë të gjitha rezultatet 
të paraqitura grafikisht, në mënyrë të përgjithshme, modeli FDA në krahasim me 
modelin Piringer është më afër vlerave të matura, ndërkohë që modeli Piringer jep 
vlera dy herë më të mëdha se vlerat e matura. 

 Nga rezultatet e raportit ,llog ,matur/f fC C  (vlerat e parashikuara ndaj atyre të matura) 
arrihet në përfundimin se modeli FDA parashikon më saktë migrimin. 

 Nga krahasimi i hollësishëm i rezultateve shohim se modeli Piringer, sidomos për 
rastin në kushtet (10 ditë në 400C) përafron shumë me vlerat e matura. Këto 
rezultate ndikohen drejtpërsëdrejti nga temperatura, kohëzgjatja dhe pesha 
molekulare. 
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 Për simulimin e modeleve matematikorë u përdor programi kompjuterik SML me 
anë të të cilit u bë e mundur përshkrimi i varësisë së profilit të përqëndrimit të 
migruesit me kohën.  

 Kerkime të metejshme mbi difuzionin e polimereve në ushqime janë të 
nevojshme, për të përmiresuar modelet matematikore egzistues. 

 
3.23. Modelimi i migrimit për qëllime regullatore   
 
Migrimi i komponimeve me masë molare të vogël është një problem i rëndësishëm 
për paketimet plastike dhe plastikat e tjera që mendohen të vihen në kontakt me 
ushqimin. Qysh nga eksperimentet e migrimit që kërkojnë shumë kohë, modelet e 
parashikuara janë prezantuar si një alternativ. Qëllimi i këtij artikulli është të rishikoj 
njohuritë aktuale në modelet e migrimit dhe të theksoj pasojat e përdorimit për 
qëllime rregullative. 
 
Migrimi i komponimeve në ushqime është një aspekt tepër i rëndësishëm për 
mbrojtjen e paketimit të ushqimit dhe të kontaktit të platikës së ushqimit. Aditivët 
plastik të përdorur për të përmirësuar vetitë e polimerëve, dhe tepricën e monomerëve 
ose oligomerët nuk janë të lidhur kimikisht me polimerin dhe mund të lëvizin lirisht 
brenda tij. Si rrjedhojë ato mund të  shpërndahen në ushqim midis faqëve të 
materialeve të paketimit dhe ushqimit. Tabela 3.5 tregon disa polimer të përdorur në 
kontakt me ushqimin dhe jep shembuj aditivësh dhe monomerësh që janë të 
përshtatshëm për të migruar drejt plastikës së dhënë (Brydson, 1995, Brody & Marsh, 
1997). 
 
Në varësi të vetive toksikologjike të migruesve, migrimi është i kufizuar nga rregulla 
kombëtare dhe ndërkombëtare. Në Europë komponimet e autorizuara për tu përdorur 
në materialet që janë në kontakt me ushqimin janë listuar në Direktivën e Komisionit 
90/128/EEC dhe amendementet e tij (2001). Disa prej këtyre komponimeve sigurohen 
me limite specifike migrimi (LSM), i cili është një limit në maksimumin e cilësisë së 
komponentëve të lejuar për të migruar brenda në ushqime. Për të treguar 
përputhshmërinë e një plastike me kufijtë, janë të nevojshme eksperimentet specifike 
të migrimit. Në këto eksperimente, plastika vihet në kontakt me stimuluesit e 
ushqimeve (vaj perimesh, alkolike, ujor ose solucion acid) për një kohë dhe 
temperaturë të caktuar. 
 
Ndërkohë që eksperimentet e migrimit kërkojnë shumë kohë, kushtojnë dhe janë 
shpesh të vështirë, përdorimi i modele matematikore për të parashikuar migrimin po 
fiton interes. Migrimi tek polimerët është i njohur për të ndjekur  vetitë fizike të 
difuzionit. Kjo jep mundësi për një përshkrim matematikor të migrimit dhe 
përdorimin e disa modeleve të parashikuara. Për momentin ky është një debat në 
Europë i bazuar në aprovimin e materialeve të paketimit në vend të eksperimenteve të 
parashikuara. Në amendamentin e gjashtë të Direktivës së Komisionit 90/128/EEC 
(2001) ka qënë aprovuar përdorimi i “modeleve përgjithësisht të njohura të 
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shpërndarjes” si një test metodash alternative. Gjithsesi, përdorim i shumë metodave 
nga kompanitë e paketimeve, laboratoret e zbatimit dhe institutet e çertifikimit 
kërkojnë njohuri më të gjerë për këto modele.  
 
3.23.1 A janë të dobishme modelet parashikuese të migrimit? 
 

Modeli parashikues i migrimi mund të jetë një mjet i dobishëm si për hartimin e 
materialit dhe për çertifikimin e materialeve ekzistuese ose të reja. Një model i 
përshtatshëm, për shumicën e situatave të raportit ushqim-paketim, është modeli 
makroskopik Fick (koeficienti difuzionit D dhe koefiçienti i ndarjes K). E 
rëndësishme  është percaktimi i vlerave të parametrave të modelit. Dy metoda të 
ndryshme për të përcaktuar vlerat e koefiçientit të difuzionit janë:  
(1) metoda eksperimentale e drejtpërdrejtë me materialet e dhëna 
(2) parashikimi i rezultateve në bazë të literaturës, nëpërmjet një përafrimi. 
 
Zgjedhja e metodës do të varet nga dy çështje: 
(1) Ç`farë precizioni kërkohet për parashikimin? 
(2) A ka, materiali i dhënë, parametra të difuzionit të njëjtë me materialet e testuar në 
literaturë? 
Përgjigjja për pyetjen e parë varet nga qëllimi i parashikimit.  
Pyetja e dytë është e rëndësishme vetëm për ato materiale, për të cilat ka një numër të 
madh të dhënash në dispozicion për difuzionin. Atëherë është e mundur që të 
aplikohet një përafrim. 
 
3.23.2 A mund ta parashikojmë efektin e absorbimit të tretësit në migrimin e 
aditivëve? 
 
Së pari, në duhet të shqyrtojmë nëse ka një efekt të absorbimit të tretësit në migrimin 
e aditivëve, në situatat ushqim/paketim. Për LDPE, nuk u gjet asnjë efekt për 
migrimin e Irganox 1076 në vajin e ulliri. Gjithashtu nuk pati asnjë efekt tek 
trigliceridet, tributirin dhe trikaprilin. Këto rezultate tregojnë se shkalla migrimit të 
migrantëve me masë molare të njëjtë ose më të vogël se Irganox 1076 nuk rritet, kur 
plastika është në kontakt me stimuluesit e ushqimit yndyror. Për ato situata ku ndodh 
absorbimi i tretësit, duhet të përfshihet në një model parashikuese. Vëllim i lirë 
gjysmë-empirik mund të përshkruaj migrimin e aditivëve për absorbimin e një tretësi 
më pak se 15%. Për këtë lloj parashikimi, kërkohet përcaktimi i koefiçientit të 
difuzionit në polimerët jo të fryrë, po ashtu edhe vlera e parametrit γ, të cilat 
përcaktohen nga matjet e absorbimit.  
 
3.23.3. Si duhet vepruar? 
 
Meqënëse proceset e difuzionit në polimere ende nuk janë kuptuar plotësisht, 
nevojiten studime të mëtejshme. Nga njëra anë eksperimentet, mundësojnë matjet e 
përqëndrimeve në polimerë duke përdorur metodën microtoming ose të teknikave të 
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imazhit. Gjatë këtij studimi për matjen e migrimit janë testuar dy teknika të imazhit. 
Të dyja teknikat e treguara megjithëse japin rezultate, ato shfaqin dhe probleme për 
shkak të molekulave të përdorura dhe të përqëndrimit të ulët. Meqënëse kërkojnë 
shumë kohë për të dhënë rezultatet e dëshiruara, metodat nuk janë zhvilluar më tej. 
Por rekomandohen të vazhdohen kërkimet për këto dhe teknika të tjera. 
Nga ana tjetër simulimet molekulare mund të jenë të përshtatshme, për të marrë më 
shumë njohuri teorike të difuzionit në një shkallë mikroskopike. Aktualisht, këto 
metoda janë të aplikueshme vetëm për strukturat e thjeshta të polimereve dhe 
aditivëve. Edhe në këtë fushë rekomandohen studime të mëtejshme. Gjithashtu e 
rëndësishme është vazhdimi i kërkimit të migrimit të aplikuar, veçanërisht që kur 
modelet parashikuese të migrimit janë miratuar nga KE në legjislacionin e paketimit.  
 
3.23.4. Modelimi i migrimit. 
 

Zaknisht supozohet se migrimi në ushqim ose vaji i ullirit mund të kontrollohet në 
sasi ekstraktuese.Do të përdorim ekuacione për të parashikuar migrimin nga mostrat 
plastike të vajit të ullirit të cilat bazohen në supozimet e thjeshtësuara: 
• Supozohet se nuk ka bymim (fryrje) të polimerit nga vaji i ullirit ( ose bymim 
shumë më i vogël se migrimi), i cili është i barabartë kur presupozohet një koefiçient 
difuzioni kostant D prej migrimit në polimer. 
• Lëvizja e shpejtë e migruesit nga polimeri / vaji ne kufirin ndërsipërfaqësor, është 
ekuivalente kur i konsiderojmë të dyja lëngjet si të përzierë mirë dhe migruesit me 
tretshmëri të lartë në vaj. Në këto kushte dhe për përdorime të ulta, migrimi 
( / 0.6Ut Um m ∞ < ) përdoren ekuacionet që vijojnë (Hamdani et.al 1997 dhe referencat e 
cituara): 

0.50.5 *
*

,
4 4;Ut U Ut P o

Dt D tm m m m
L Lπ π∞

  = =   
   

                                  (78)            

     
Ku:   Utm   është migrimi në vaj në kohën (t). 

         Um ∞ është migrimi në vaj në momentin e rrafshimit. 
         D     është koefiçient i difuzionit të migruesit në material. 
         *D   është vlerësimi i kufirit më të lartë (sipërm) të koeficientit të difuzionit 
( *D është një funksion i peshës molekulare): kufiri më i sipërm mund të jetë dhe 
eksperimental (Reynier 1999 dhe Piringer 2000) ose statistikisht ( Boner). 
 
Pesha molekulare e migruesit mund të përftohet nëpërmjet analizave LC-MS. 
L- është plasticiteti (gjatësia) e materialit. 
 
Të dyja sistemet kanë nevojë për vlerësime eksperimentale n.q.se ekuacioni përdor të 
dy parametrat kritik që janë D (ose *D ) dhe Um ∞ (ose ,P om ). Cilido nga këto 

vlerësime të këtyre parametrave duhet bërë me rezervë sigurie për mbrojtjen e 
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konsumatorit duke llogaritur Utm  (ose *
Utm ). Um ∞  siç është përkufizuar në paragrafin e 

mësipërm mund të zvendësohet Um ∞  ose ,P om  në këto modele. 

 
3.24. Rezultatet e njehsimit me përdorimin e modeleve të rekomanduara dhe 
krahasimi me vlerat eksperimentale  
 
1) Rezultatet e përftuara përmes modeleve të rekomanduara : 

Testohen shishe PET/vaj 24 orë për 20 ± 20C 
MP=60 mg/kg (10mg/dm2) 
- Migrimi tek uji i distliluar: 22-25 mg/l ose 3.45-3.9 mg/dm2 

- Migrimi tek HAc 3%:25.5-26 mg/l ose 3.98-4.09 mg/dm2 

 

2) Vleresimi i modeleve të migrimit që mund të perdoret për të mbështetur 
legjislacionin  në lidhje me plastikat që mund të përdoren në kontakt me ushqimet 
(Journal Food Additives and Contaminants, January 2005; 22(1):73-90) 

 
Diklormetani është solventi më i mirë për PET-in dhe e shkrin (zhduk) polimerin në 
1200C. 
 
Tabela 3.7. Vlerat e parametrave për materialet paketuese polimere nga kushtet e 
procesit. 
PET  s '

PA (max) '
PA (min) N t Ap

* τ 

'*
pA

−  2.2 2.5 7.2 -4.3 58 1.67 6.35 1577 

 
Dp ≈10-15 [cm2/s];     AP= -2  për T<Tg 

D0=104cm2/s ; Energjia e aktivizimit: 10454 86,9AE R kJ= × = ,  R=8314 J/K •mol 
Përcaktimi i masës së migrimit për komponentët që ndryshojnë sasinë e tyre në varësi 
të proceseve që kryhen me materialin polimer në të tre stadet e produktit si PET në 
formë granulash, si luspa nga copetimi i prodikteve pas perdorimit, dhe si preformë 
gati për fryrje për formim shishesh apo kutish për ambalazhimin e produkteve 
ushqimore. 
 
Në procesin e riciklimit të PET kryhen operacionet e mëposhtme: 
1-larja dhe tharja e luspave të PET nga bluarja; 
2-rishkrirja e luspave për granula PET-i dhe; 
3-Kondensimi në fazë të ngurtë, duke përdorur temperature dhe vakuum të lartë deri 
në pikën e shkrirjes së PET-it 
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Tabela 3.8. Komponimet e zbërthimit nga riciklimi i PET-it 
 
komponenti Përqëndrimi në PET(ppm) perqindja(%) 
Tolueni 17-93 <1.2 
klorbenzeni 31-146 <1.7 
fenilciklohekzani 8-960 2% 
benzofenoni 45-1753 7.6 
oktadekanoli 16-1234 2,0 
metilstearati 96-1489 3.8 

 
 Vaj ulliri Acid acetic 3% 
Toluen 9 ppm 20 ppm 
Benzofenon 15 ppm 27 ppm 
Metil stearat 24 ppm 40 ppm 

 
Tabela 3.9. Përcaktimi i koeficentit α për disa tipe përdorimesh të PET-it 
Ushqimi α 
PET(shishe uji ose pijesh joalkolike) 29 
PET 11 
PET (vaj soje) 18 

 
Për eksperimente merret mesatarja α=19 
 
Tabela 3.10. Përqëndrimi i migranteve nga PET i pastër në vaj ulliri në 1750C 

Migrantët Përqëndrimi 
oligomerët 4.2 mg/kg 
BADGE 1.33 mg/kg 
Trimeri ciklik 1.1-5.9 mg/kg = 418µg/dm2 

BEGDB 11mg/kg = 677µg/dm2 
Tetrameri ciklik 0.53 mg/kg = 32µg/dm2 

 
Sipas standarteve 1.5 µg/kg ushqim = 1.5 µg/6dm2 paketim 
Kushtet standarte të migrimit: 2.34 dm2 paketim në kontakt në kontakt me 100 ml 
stimulant;  

Përqëndrimi: 1.5 2.34
6 100
× = 0.00585 µg/ml 

 
6 mg/l=6mg/kg acetaldehid permbahen në ujin mineral 
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Tabela 3.11. Vlerat e Përqëndrimeve të monomerëve dhe oligomerëve në PET 
 

Komponentët Përqëndrimi 
Acidi tereftalik 6.9 mg/l 
Monohydroxy ethylene terephtalic acid 34.4 mg/l 
Trimeri ciklik 592 mg/l 
oligomeret 4.9-8.7 mg/l 
BHET bis(hydroxyethyl)terephtalate 49.1 mg/l 

 
Testimi:  
mbushim monstrat me ujë: 3% HAc, 15% etanol ose vaj ulliri mbahen 10 ditë në 400C 
Rregullorja 10/2011 e EU-së specifikon për etilenglikolin 30mg/kg ndërsa për BHET 
60 mg/kg. 
 
3.24.1. Migrimi i formaldehidit dhe acetaldehidit në ujin mineral  

 
Migrantet: Formaldehidi, acetaldehidi; trimeri ciklik PET, dhe shtesa e bllokuesave 
UV si Tinuvin 234 dhe Tinuvin 1577. 
Formaldehidi (FA) : 0=27.9µg/l; Acetaldehidi (AA) = 44.3 - 107.8µg/l 
Ne ujrat që livrohen ne tregun Europian rezultojne: FA = 7.8 - 13.7;   
Acetaldehid (AA) = 37.2-46.9µg/l 
Përmbajtja e FA dhe AA në materialin e shishes PET 
FA = 1.3 - 2.9 mg/g; AA = 17.1 mg/g 
 
Migrimi: Përmbajtja në shishe 0.7 µg/g FA dhe 5.4 AA µg/g dhe migrojnë për 14 ditë 
FA=11.4 µg/l dhe AA=14.5 µg/l ndersa per 30 ditë migrojnë 14.9 µg/l FA dhe 21.1 
µg/l AA. 
 
3.24.2. Migrimi i antimonit (katalizatori Sb2O3) nga shishet e PET-it për pijet 
freskuese. 

 
Përqëndrimi mbetes në PET është 224 ± 32 mg/kg eksperimentuar për temperatura 
105 - 1500C.  
U llogarit edhe energjia e aktivizimit te difuzionit nga PET në lengjet ushqimore prej 
189 kJ/mol.  
Antimoni në lengje nuk e arrin ose tejkalon limitin EU për migrimin specific 40 µg/kg 
dhe limitin EU për ujin e pijshëm prej 5µg/kg. 
 
Zbulohet Sb 168 - 216 mg/kg, pas ngrohjes me mikrovale 210 - 250 Sb/kg 
Gjenden gjithashtu Ti, Ge, Co = 27 mg/kg,Cr=0.11mg/kg, Fe=1.3 mg/kg dhe 
Mn=0.34 mg/kg 
 
Në ujin e ambalazhuar u gjeten 0.343 µg/l Sb. 
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Sb në shishet PET nuk duhet të kalojë 350mg/kg 
-Sb në ujin e pijshëm ka limit të lejuar. 
Si referencë kemi marrë llogaritjen e kryer për permbajtjen e Antimonit në ujin e 
ambalazhuar në materialin PET që livrohet në tregun EU: 5µg/kg; USA: 6 µg/kg; 
EPA=20µg/kg. 
Në lengjet ushqimore Antimoni rezulton sipas legjislacionit EU=40µg/kg dhe 
50µg/kg ne Japoni. 
Për njerezit niveli toksikologjik është  Sb=6µg/kg peshë trupore (kështu 360µg janë të 
tolerueshme për një person në ditë).  
Nga literatura Sb përmbahet në PET = 190-300 µg/kg. 
 
Tabela 3.12. Koeficenti i difuzionit i Sb në PET për temperaturë të ndryshme 
 

Temperatura DSb/PET(cm2/s) 

105 3.8x10-14 

120 1.4x10-12 

130 2.7x10-12 

140 7.5x10-12 

150 3.3x10-11 

 
/

0
AE RT

PD D e−=  ;    EA=189 KJ/mol;      D0=7.5x1012  
por ka edhe ne literature vlere D0=1x1014 

D0 influencohet nga siperfaqa dhe perqëndrimi i migrantit ne PET (tek pareti i shishes 
(cp,0): 

Duke përdorur barazimin e modelit të migrimit në formen:              ,02 P
m D tC
A π

×
= ;  

Ku për PET kemi:  CP,0=224 mg/kg 
 
3) Llogaritjet për mbetjet e acetaldehidit në shishet e PET-it 
 
Është gjetur 0.5 mg/l-1.2 mg/l me GC-FID në plastiken PET dhe 1.13-3.6µg/g në ujin 
mineral dhe limonade. 
 
Llogaritjet për Acetaldehidin që detektohet në PET- në: 
 granula:    0.5-6µg/g; 
 peleta:      2.6-3.12µg/g; 
 preforma: 0.75µg/g në  

Ndërsa acetaldehidi i gjendur në shishet e PET-it konkretisht në: 
Evropë: 8.4-25.7µg/g; Amerikë: 5-13µg/g; Japoni: 9.1-18.7µg/g 
 
Formaldehidi që gjendet në shishet e PET-it konkretisht në:  
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Për reference kemi nxjerre nga literature vleren e Formaldehidit që rezulton në 
produktet e tregut: në Europë: 0.8-3.0µg/g; në Amerikë: 0.5-1.6µg/g; dhe në Japoni: 
0.5-1.2µg/g. 
Standarti EU 2011 lejon për formaldehidin dhe acetaldehidin respektivisht 15mg/kg 
dhe 6mg/kg;  
 
4) Ftalatet dhe DEHA detektohen në ujin e ambalazhuar në PET 
 
Dibutilftalati në ujin mineral 0.35mg/l (vijnë edhe nga shishet e PET-it) 
DEHA në ujë 0.15 µg/l dhe në ujin e çezmes 0.09 µg/l. 
Sipas rregullores së EU-së Regulation 2011 jep për LMS rezultojnë këto vlera:  
 
 DBP-31 mg/kg 
 BBP-30mg/kg 
 DEHP-1.5mg/kg 
 DEHA-18mg/kg 
 

5) Trimeri ciklik në PET (në vaj ulliri ne 1750C) = 11.1±0.3 mg/dm2 
 
Tinuvin 1577 në PET (në vaj ulliri në 1210C) = 0.287 ± 0.047 mg/dm2;  
Koeficentët e difuzionit të Tinuvin 234 nga PET në izooktan është:     D=3x10-16cm2/s 
në etanol në 600C është:    D=1x10-14cm2/s. 
Acetaldehidi ka perqëndrimin 1.1-7.5 mg/l ndërsa permbajta e acetaldehidit në PET 
është  1.1-3.8 µg/g. 
Acetaldehidi i mbetur nga PET-I në 400C është  6.3 mg/kg 
 
Tabela 3.13. Koefiecenti i difuzionit i zevendësuesve në 400C në PET i thatë: 
 

Lënda D (400C) 
tolueni 38x10-15 

klorbenzeni 44x10-15 

fenilciklohekzani 0.0008x10-15 

benzofenoni 77x10-15 

   
Tabela 3.14. Energjia e aktivizimit KJ/mol ne funksion te koeficentit te difuzionit 
 

logD(cm2/s ne 400c) EAk (Kj/mol) 
12.3 45 
15 75 
15.7 120 
16 170 

  
Për PET:  D40

0c=7.7x10-14  rasti më i keq;   D25
0c=1.64x10-14 
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3.4. Diskutimi i Rezultateve të Migrimit 
   

 Transporti i materialit nga lёngu që supozohet të jetë i pёrzier mirё, nё drejtim të 
paketimit, si dhe migrimi nga paketimi nё lёng, varen propocionalisht me rrёnjёn 
katrore tё kohёs dhe me rrёnjёn katrore tё koeficientit tё difuzionit.  

 Ndёrsa nё fazёn fillestare transferimi i masёs sё njё pёrbёrёsi nga Ushqimi ne 
Paketim dhe anasjelltas, ёshtё propocionale me ,P UK , por migrimi nga P nё U 
varet nga ,P UK . Koeficientёt e pjesshёm luajnё njё rol vendimtar nё pёrthithjen e 
njё substance nё shtresёn paketuese nё kontakt me lёngun. Kjo tё çon nё 
njehsimin e sasisё totale tё materialit tё pёrthithur duke u pёrqёndruar nё njё 
trashёsi tё hollё tё materialit paketues nё kontakt me lёngun dhe procesi i 
transportit nё fazёn fillestare ёshtё i pavarur nga trashёsia e materialit. 

 Ndёrveprimet ushqim/paketim pёrfshijnё kapjen e pёrbёrёsve ushqimor mё tё 
rёndёsishёm, si yndyrnat dhe vajrat ose uji, nga materiali paketues. 

  Nqse ёshtё prezent ne nje mase te mjaftueshme, absorbimi mund tё shkaktojё 
fryrje dhe ndryshime nё karakteristikat e polimerit. Kjo fryrje na çon nё rritjen e 
migrimit tё aditivёve nga polimeri sepse koefiçientёt e tyre tё difuzionit rriten ne 
madhёsi te rendeve tё ndryshme.  

 Pasoja tё tjera tё fryrjes (mufatjes) janё ndryshimet strukturale qё ndodhin nё 
polimer, e cila dobёson karakteristikat mekanike tё paketimit. Mundёsia e fryerjes 
ёshtё njё konsideratё e rёndёsishme nё përputhshmёrinё ushqim/paketim. 

 Difuzioni pёrmes njё shtrese penguese ёshtё njё rast i veçantё i difuzionit pёrmes 
njё flete plastike tё pёrmbajtur nga shtresa tё ndryshme me trashёsi dhe 
koefiçientё tё ndryshёm. Studimi matematik i rastit jo-stacionar ёshtё i 
komplikuar.  

 Rezistenca e pёrgjithshme nё lidhje me difuzionin ёshtё shuma e rezistencave 
idividuale dhe fluksi i pёrgjithshёm pёrcaktohet praktikisht nga shtresa me 
koefiçient difuzioni mё tё vogёl. Kёshtu, prania e njё shtrese penguese tё hollё 
me PD  tё ulёt pёrcakton karakteristikat e pёrshkueshmёrisё se tё gjithё strukturёs 
shumё shtresore. 

 Nё shumё raste njё shtresё nё njё fletё plastike ёshtё selektivisht e pёrshkueshme 
nga disa substanca, p.sh.pёrbёrёsit organik, dhe e papёrshkueshme nga metalet, 
kripёrat dhe elektrolitёt e tjerё. 
 

3.5. Përfundime specifike nga puna e kryer: 
 

 Parashikimi i migrimit është  nje alternativë e përshtatshme, me kosto të ulët dhe 
kohë jo të gjatë, në krahasim me matjen e migrimit me anë të metodave 
eksperimentale. 

 Përdorimi i modeleve matematikore na jep një avantazh në arritjen e një 
parashikimi realist të kombinuar me mundësitë e shpërndarjes, gjë e cila lejon një 
përcaktim të saktë të rrezikut. 
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 U studiua efekti i kohës t të ekstraktimit, dhe u konstatua se sasia e aditivëve 
plastikë që migrojnë ndryshon, është funksion i t dhe priret drejt një vlere 
limituese të përqëndrimit M∞ , i cili në vetvete është një funksion i përmbajtjes 
fillestare të substancave difuzive në plastikë dhe gjithashtu të koeficientit të 
shpërndarjes, K.  

 efekti i temperaturave të ekstraktimit,   
 Efekti specifik i polimerit në migrim. Në rezultatet e arritura nuk vihet re asnjë 

lidhje e migrimit specifik me karakteristikën e polimerit për ndonjë nga aditivët e 
marrë në studim. 

 Krahasimi i efektit tё peshës molekulare të aditivit në rezultatet e testit të 
migrimit. Në rezultatet e arritura vihet re se komponentët polimerikë me peshë 
molekulare më të vogël migrojnë më lehtë. 

 Nga krahasimet e rezultateve të modeleve Piringer dhe FDA me matjet 
eksperimentale të realizuara në kushte [a)10 ditë në  40oC; b) 6 orë 70oC dhe c) 2 
orë 70oC] u arrit në përfundimin se: Duke marrë në konsideratë të gjitha rezultatet 
të paraqitura grafikisht, në mënyrë të përgjithshme, modeli FDA në krahasim me 
modelin Piringer është më afër vlerave të matura, ndërkohë që modeli Piringer jep 
vlera dy herë më të mëdha se vlerat e matura. 

 Nga rezultatet e raportit ,llog ,matur/f fC C  (vlerat e parashikuara ndaj atyre të matura) 
arrihet në përfundimin se modeli FDA parashikon më saktë migrimin. 

 Nga krahasimi i hollësishëm i rezultateve shohim se modeli Piringer, sidomos për 
rastin në kushtet (10 ditë në 400C) përafron shumë me vlerat e matura. Këto 
rezultate ndikohen drejtpërsëdrejti nga temperatura, kohëzgjatja dhe pesha 
molekulare. 

 Për simulimin e modeleve matematikorë u përdor programi kompjuterik SML me 
anë të të cilit u bë e mundur përshkrimi i varësisë së profilit të përqëndrimit të 
migruesit me kohën.  

 Kerkime të mëtejshme mbi difuzionin e polimerëve në ushqime janë të 
nevojshme, për të përmiresuar modelet matematikore egzistues. 
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KAPITULLI IV 
PJESA EKSPERIMENTALE 

 

4.1 MATERIALI DHE METODA 
 
Përmbledhje 

Migrimi i përbërësve të paketimit per në brendësi të ushqimit mund të 
shkaktojë dyshime të mëdha rreth sigurisë së ushqimit. Në këtë studim paraqiten 
konkluzionet që synojne të lehtësojnë futjen e kontrollit të migrimit në praktikën e 
prodhimit dhe kjo nëpërmjet detyrimit ligjor dhe veprimeve detyruese. Ndarja e 
polimerëve në klasa bëhet në bazë të strukturës së tyre kimike, funksionit teknologjik, 
rëndësisë së tyre në treg dhe sjelljes së tyre gjatë migrimit.Këto klasa mund të 
karakterizohen me metoda analitike. Për identifikimin e potencialit migrues, përdoren 
teknikat analitike; GC/MS, GC/FTIR, HT-GC/FID, HPLC, H-NMR.GC- në 
temperaturë të lartë se bashku me detektorin me jonizim flake (FID) që është një 
metodë e fuqishme kurse H-NMR siguron përcaktimin e gjurmëve të materialeve 
plastike. Përbërësit volatilë karakterizohen me ane te përdorimit te teknikave GC/MS. 
Komponimet volatile te çliruara gjatë desorbimit termik mund të diferencohen, pra te 
ndahen dhe te identifikohen. 
Për analizat e gjurmëve të metaleve përdoret mineralizimi me mikrovalë, i ndjekur 
nga teknikat e absorbimit atomik. Për të optimizuar proçedurat e ekstaktimit aplikohet 
modelimi në bazë të njohjes së shpejtësisë së ekstraktimit, për kombinime të njohura 
polimer/tretës. Duke përdorur eksperimentet referuese (ku kemi një perputhje të mirë 
midis lakoreve kinetike eksperimentale dhe të atyre të njehsuara) dhe formulat e 
thjeshtuara ose tabelat, është e mundur  të përcaktohen kushtet eksperimentale për 
kombinime të tjera polimer/tretës: që të mund të njehsohet përqindja e ekstraktimit qё 
mund tё arrihet për një kohë të dhënë, ose koha e nevojshme pёr tё arritur njё nivel tё 
caktuar ekstraktimi.  
 
4.2. Problematika e eksperimenteve  
 
Nё parim, testimi i materialeve të paketimit kërkon që migrimi i substancave qё 
shkёputen, bёhet duke analizuar lëndët ushqimore. Kjo gjë nuk është praktike për 
arsye të ndryshme, të cilat do të trajtohen më poshtë: 

a. Industritë të cilat vendosin ushqimet e paketuara ose materiale qё 
destinohen për kontaktin me ushqimet në treg (industritë ushqimore, furnizuesit) nuk 
e njohin identitetin e migrantёve potencialё. Këta janë monomerët, elementët shtesë, 
si dhe produktet e zberthimit te tyre, dhe informacioni rreth këtyre produkteve është 
një pjesë esenciale e teknologjise së prodhimit të rezinave.  
Informacioni përbërës nuk është normalisht i hapur dhe i disponueshëm. Midis 
furnizuesit të rezinës dhe përdoruesit duhet të ekzistojë një dialog rreth përbërjes. 
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Industritë ushqimore dhe shndërruesit duhet të kërkojnë : 
• Një çertifikatë vërtetimi kundrejt livruesave përkatëse ose të plotësojnë 

kërkesat shtetërore. 
• Identitetin e substancave të subjektit dhe specifikime në limit të migrimit. 

Kjo është e një rëndësie të madhe meqënese përgjegjësia në pajtim me këto limite të 
jetë e përpunuesve ose përdoruesve të paketimit. 
Përdorimi i elementëve shtesë nga përpunuesit kërkon një kujdes të madh, si e tillë ajo 
mund të influencojë në migrimin e të gjitha substancave. 

b. Një anë tjetër e problemit është se ata që e prodhojnë dhe shesin rezinën 
nuk kanë kontroll mbi përbërjen përfundimtare, rreth kushteve në vazhdimësi dhe 
përdorimit përfundimtar (lloje ushqimi të cilat mund të futen në kontakt me 
materialin). Zakonisht testohen lëndët amorfe në zbulimin e rezinave të reja.   
Kjo përfaqësohet nga « rasti më i keq » i cili lejon tu japin blerësve disa sqarime për 
paqartësite nëse ky produkt do ti plotësojë kërkesat e migrimit.  
Kjo na shpie tek idea fillestare, dmth që testimi duhet të aplikohet në situata të 
vështira, të cilat përfshijnë faktorët e sigurisë  për ruajtjen e konsumatorëve. Koha dhe 
temperatura e testimit duhet të jenë gjithmonë të ndryshme në lidhje me kushtet e 
përdorimit. 
Edhe pse çdo çertifikatë specifikon se konsumatori ka përgjegjësinë finale të pëlqimit 
dhe duhet të ketë testime të bëra në produktin e tij aktual, pavarësisht kushteve që 
simulojnë konsumatorin. Për materialin përfundimtar vendosen kërkesa globale si dhe 
testet e specifikimit të migrimit. Gjithashtu në garantimin e praktikave të mira të 
prodhimit, mund të ndihmojë një dialog midis prodhuesve dhe përdoruesve.  

c. Edhe nëse njihet identiteti i migruesve, metodat në kontrollin e tij tek 
ushqimet nuk janë të njohura. Në pak raste janë mundësuar  analizat e migruesve në 
ushqim (Bronz et.al.1998). Për këto arsye autoritetet kombëtare cilësojne nje mjedis 
model, i cili imiton sjelljen e ushqimit; këto janë njohur si simuluesit e ushqimit. Në 
mënyrë të veçantë me vajin e ullirit, është e vështirë të analizohen sasi të vogla të 
kimikateve. 
Testimi në fakt është nevoja për të përcaktuar kushte më të vështira, që projektojnë  
dhe përdorin eksperimente model. Mjediset ‘provë’ apo Test ndryshe nga simuluesit 
zakonisht janë quajtur « mjedis për zëvendësim ose prove (test) alternative ». 
 Një test zëvendësues përdoret kryesisht për të zëvendësuar testin me vajin e 

ullirit, ku përcaktimet e migrimit nuk janë të mundura në këtë mjedis. Mjedisi  
për testet zëvendësuese duhet të vendoset me ligj : izooktan, etanol dhe për 
temperatura të larta poli i modifikuar (oksid i fenilenit) (MPPO 60-80 
vrima/in2). 

 Testet alternativë janë më të hapura. Edhe nëse ekziston një metodë për vajin e 
ullirit, ajo zakonisht është e lodhshme dhe do kohë të kryhet (psh 10 ditë në 

040 C  plus kohën e ekstraktimit, dhe analizave të mjedisit ). Komisioni, si 
rrjedhim, pranon që të përdoren testet alternative. Një eksperimentues mund të 
zgjedhë çdo konditë testimi nëse ai mund të vërtetojë që këto teste japin vlera 
migrimi të cilat janë po aq të larta sa dhe testi zyrtar. 
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Studimi i tanishëm ka si qëllim të sigurojë drejtime për zhvillimin e disa testeve për 
migrimin specifik, të përshtatshëm për çdo tip të produktit industrial. Mund të merret 
më shumë informacion se çduhet nëpërmjet ekstraktimit të  paketimit i cili është 
shumë më i lehtë për tu zbatuar se sa testi i migrimit. Në objektiv janë dy lloje 
informacionesh : identifikimi i migruesave potenciale dhe përqëndrimi i tyre në 
materiale plastike. 
 Duke njohur përbërjen e substancave të cilat mund të çlirohen nga plastika, 

mund të merren vendime zakonisht rreth nevojës ose rreth llojit të testit që do 
të kryhet. 

 Përqëndrimi i migruesit potenciale në plastikë jep dy informacione themelore : 
o Sasitë më të mëdha që mund të trasferohen, me supozimin jo realist, për 

atë trasferimit 100%; për cipat e holla të cilat kanë një sasi të vogël të 
substancës /njësi sipërfaqë, kjo është mëse e nevojshme të evitohen teste të 
mëtejshme. 

o Përqëndrimi i migruesve tek plastikat mund të përdoret në modelet 
matematike për vlerësimin e migrimit. 

Këtu i jepet rëndësi optimizimit të kushteve të ekstraktimit; zgjedhjes së testit, kohës 
dhe kushteve për ekstratim. Studjohen materialet e ndryshme të cilat përfaqësojnë 
këtu skenarin e rastit më të keq (meqënese ata përmbajnë sasinë më të madhe të 
substancve për njësi sipërfaqëje). Konkluzionet mund të pershtaten edhe për lendë të 
tjera me ndihmën e modeleve matematikë. 

 
Qëllimi i metodave analitike të përdorura në mjedise dhe materiale të zakonshme, 
është vlerësimi i perbërjes jo vetëm të materialit të paketimit, por mbi të gjitha edhe i 
sasisë së lëndëve kimike që transferohen prej tyre deri në brendësi të ushqimit. Ato 
duhen vlerësuar në mënyrë të veçante për jonet metalikë, për komponimet organike 
volatile dhe për migruesat potenciale, si dhe për lëndët jo volatile. Në literaturën e 
specializuar raportohen strategjitë analitike të përshtatshme për kontrollin cilësor. 
Megjithatë, asnjë metodë nuk sugjeron përfundime konkrete rreth migrimit specifik. 
Ky studim mundëson të kuptuarit e kushteve konkrete që çojne në hartimin e një plani 
të detajuar, zbatimi i të cilit çon në zgjidhjen e problemeve te sigurisë ushqimore.  

Shqyrtimi i detajuar i literaturës së specializuar, duke perfshirë edhe atë të 
këtij viti, është bërë me qëllimin e përmbledhjes të gjithckaje të studjuar dhe të 
rekomanduar, pa qënë më tej nevoja për konsultim me morine e artikujve dhe librave 
e monografive që ne i kemi referuar në studimin tonë,   të cilat do të kërkonin lodhje 
dhe shpërqëndrim. 

 

4.3. Testimet analitike për konformitet me rekomandimet 

Me këtë hulumtim shqyrtohen njohuritë aktuale mbi rreziqët që i kanosen sigurisë së 
ushqimit nga materialet  paketuese gjatë ruajtjes së tyre. Dihet mirë që kimikatet në 
përbërje të paketimeve në kontakt me ushqimin mund të depërtojnë në ushqim dhe për 
pasojë të kenë efekt të dëmshëm tek konsumatorët.  Studimi i depërtimit të kimikateve 
në ushqim është bërë pjesë esenciale e sigurimit të një ushqimi të sigurt. Vëmendje e 



83 
 

veçantë i është kushtuar arritjeve më premtuese shkencore siç është, vlerësimi i 
ekspozimit të ushqimit ndaj këtyre substancave,  barrierave teknike, etj. që duhen 
adresuar. Për vlerësimin e procesit të depërtimit të këtyre kimikateve  pos metodave 
analitike siç është FID, HPLC, LC-MS etj, mund të përdoren edhe programe 
kompjuterike të ndryshëm, modelime të ndryshme të vërtetuara shkencërisht dhe 
llogaritje matematikore që përdoren për të plotësuar matjet eksperimentale, të cilat 
ndihmojnë në kuptimin më të mirë të depërtimit të kimikateve, duke mundësuar 
kështu parashikimin  dhe llogaritjen e afatit të përdorimit të produkteve ushqimore që 
ruhen në paketime të caktuara, si  dhe në përfitimin e njohurive sa i përket materialeve 
apo përbërësve të tyre që eksperimentalisht është dëshmuar të mos jenë të 
përshtatshme për përdorim në ushqime.  
 
Është legjislacioni i BE-se dhe ai FDA-së që përcaktojnë limitet e disa kimikateve; 
polimerëve, monomerëve dhe aditivëve si përbërës të materialeve paketuese plastike 
që vijën në kontakt me ushqimet.  
Në Kosovë në mungesë të legjislacionit dhe detyrimit për kontroll të përbërjes së 
paketimeve ushqimore, eksiton rreziku i përdorimit të një përqindje të lartë të 
materialeve të riciklueshme në paketimet që shfrytëzohen për ruajtje të ushqimit, 
pastaj i përdorimi i materialeve të pakontrolluara që nuk i plotësojnë standardet, si dhe 
mosnjohja e atyre materialeve nga ana e përdoruesve dhe konsumatorëve mund të 
rrezikoj sigurinë e ushqimit dhe konsumatorin. 
 
Vlerësimi real i rrezikut të shëndetit bashkuar me materialet dhe artikujt polimerikë 
është i domosdoshëm. Raporti rrezik/fitim përsa i përket përdorimit të materialeve 
polimerike është i neglizhueshëm në krahasim me mospërdorimin e tyre.  
Megjithëse kjo është e padiskutueshme, duhet të kihet kujdes për të garantuar sigurinë 
e konsumatorit. Kështu cdo rregull duhet të marre parasysh pikat vijuese: i) 
transferimi i substancave nga materialet dhe artikujt polimerikë në mjedisin 
kontaktues mund dhe duhet të jetë i padëshirueshëm dhe ii) transferimi i 
pashmangshëm i masës nga produktet e deklaruar nuk do të jetë i ndaluar, nëse 
substancat nuk përbëjnë rrezik për shëndetin dhe nëse janë të pashmangshme 
teknikisht në një sistem optimizimi. Kriteri kryesor i optimizimit për produktet 
moderne janë karakteristikat e tyre teknike, siguria e konsumatorit, pajtueshmëria 
mjedisore, dhe kostoja e ulët. Zbatimi i këtyre pikave përfiton konsumatorin dhe nxit 
zhvillimin teknologjik. 
 
Sasia e substancave të transferuara nga materialet dhe artikujt polimerik në mjedisin 
kontaktues mund të na cojë në një situate ku ekspozimi i konsumatorit mund të 
ndryshojë në një shkallë të gjerë. Për të vlerësuar matematikisht sasinë e substancave 
të transferuara përdoret teoria e difuzionit dhe njehsimet e migrimit të cilat janë 
trajtuar në kapitullin e tretë. Megjithatë, shumë faktorë të tjerë kompleksë ndikues në 
migrim nuk mund të parashikohen. Perputhshmeria sëbashku me rregullat mbarë-
botërore si Kodi i FDA-së i Rregullave federale, Direktivat dhe Rregullat e EU, 
Rekomandimet BfR Gjermane, etj, është e detyrueshme për materialet dhe artikujt 
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polimerike sipas listës pozitive dhe limiteve të mare së bashku. Nivelet e pranueshëm 
të përbërësve ndaj të cilës konsumatori është i ekspozuar,  janë një funksion i 
konsideratave të mësipërme. 
 

A ka nje
 SML aditivi ?

Migrimi < SML

JO

      PO

JO

PO JO

PO

JO

Moster per testim

Aditivi i 
percaktuar

Vendosja e kushteve te 
testimit dhe simulantit 

migrues

A eshte e 
njohur vlera 

Cp e aditivit te 
njohur ?

Vendosja e te dhenave ne model 

Mat Cp

Mat 
migrimin

Mostra nuk 
pranohet

Mostra 
pranohet

Migrimi i 
parashikuar 

< SML

 
Figura 4.1. Paraqitja e skemes per vlerёsimin e perputhshmerise sё LMS-s duke 
pёrdorur nje model konkret. 
 
Pranë karakteristikave toksikologjike akute, aktiviteti mutagjen kronik dhe ai 
kancerogjen është më i rëndësishëm. Ekspozimi i përshtatshëm ndryshon me stinën, 
gjeografinë, dhe mjedisin socioekonomik ose etnik.               
 
Si pasojë e këtyre pasigurive, të gjitha substancat mund të ndahen në kategori përsa i 
përket rrezikut të shëndetit, të cilat më pas mund të përdoren si bazë për rregullat. 
Njëri fund i spektrit konsiston në substancat të cilat nuk paraqësin rrezik ( ato 
substanca të cilat janë inerte ose që ndodhin natyralisht dhe janë toksikologjikisht 
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inaktive) dhe fundi tjetër janë substancat të cilat nuk përdoren sepse ato janë njohur si 
rrezik toksikologjik.  
 
Midis këtyre dy ekstremeve janë substancat e mbetura të cilat kërkojnë studime të 
hollësishme mbi migrimin, nga të cilat limitet e përdorshëm mund të derivohen. 
Verifikimi i kompliancës të materialeve për kontakt ushqimor nga aplikimi i modelit 
të njohur të difuzionit është paraqitur tashmë në legjislacionin Europian. Më sipër 
(Figura 1) është paraqitur bllok skema e vlerёsimit të perputhshmerise sё LMS-s duke 
pёrdorur një model. 
 
Në serinë e provave eksperimentale është studiuar migrimi i Acetaldehidit dhe 
plastifikueve te tille si: DEHA, DEHP dhe EG nga materiali plastik i shishevet prej 
materiali polimeri Polietilentereftalati (PET) te cilet mund te migrojne permes 
plastikes në lende ushqimore te tilla si: ujë, pije të ndryshme dhe vaj. Në përputhje me 
legjislacionin Evropian, si simulant ushqimor është zgjedhur izo-oktani dhe acetoni. 
Për analizë janë marre shishet PET të papërdorura nga prodhues të ndryshëm dhe janë 
analizuar me GC-MS. Konkludohet se temperatura e ruajtjes ka ndikim në migrimin e 
ndotësve të analizuar. 
 
Mostrat e paketimeve që janë marrë për analiza janë renditur si më poshtë: 

1. Qumeshti Vita 1lit.  --- C/PAP, 84 
2. Jogurt Vita 1 lit. ---   C/PAP, 81 
3. Tango –leng portokalli –Devolli,Peje. ---1 lit.  C/PAP, 84 
4. Jaffa -Leng molle- Fluidi, Gjilan…1 lit.  C/PAP, 84 
5. Tango –leng molle –Devolli,Peje. ---1 lit.  C/PAP, 84 
6. Jaffa-leng molle- Fluidi, Gjilan….0.5 lit. PET 
7. Biluri – Vaj luledielli, Intercompany, Podujevë,…..850ml,  PET-1 
8. Ujë Mirosi, Silka Group, Gjilan, 0.5 lit. ..PET 
9. Ujë Lubeteni, ADI Ferizaj, 2 lit, PET 
10. Ujë Rugove,0.5 lit.  PET 
11. Jaffa -Leng portokalli- Fluidi, Gjilan…1 lit.  C/PAP, 84 
12. Tomato Ketchup Prizreni, 550 gr , nuk ka shenjë 
13. Shmand, ajkë e freskët (18% yndyrë), Magic ice, PP-5 
14. Djathë, ABI, Prizren, 800 gr. PP-5 
15. Kos, Magic ice, 450 ml. nuk ka shenjë 
16. Ajkë qumshti me speca, Bylmeti, 1 kg. PP-05 
17. Fasule ne folie, Vushtrri 900 gr.  Nuk është  percaktuar paketimi  
18. Paketim polistireni (me ngjyre te bardhe) per mish: pule, qofte, qëbapa, si dhe 

per kepurdha dhe perime, PS 
19. Paketim polistireni (me ngjyre portokalli) për mish:pule, qofte, qëbapa, si dhe 

per kepurdha dhe perime, PS 
20. Paketim polistireni (ngjyre e kalter), perdoret per paketimin e kepurdhave, 

PS-6 
21. Kos, Magic ice, 0.25 lit. , PS 
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22. Maze Rugove, 400gr., PP-5 
23. Sempre Keksa, 250 gr, nuk është  i cekur lloji i paketimit  
24. Extra kos, EuroLona, 500 gr. PS-6 
25. Paketim ullinjesh te zi, Kompania Koral, kapaciteti 500 gr., lloji i paketimit i 

paidentifikuar, ka vetem shenjen e riciklimit.  
26. Sodë bikarbonati, paketon materialin EVKO, Kastriot, 500gr. PAP-22 
27. ‘’Pete per pite’’ne folie plastike, Big-M, Prishtinë, 500gr. nuk është 

percaktuar lloji i materialit të paketimit. etj. 

Materialet paketuese të ushqimeve jane pjese e tregut të Kosovës dhe shperndahen në 
të gjithë teritorin e saj. Siç tregohet edhe në listën e mësipërme, një pjesë e tyre nuk 
tregojne identitetin e llojit të polimerit prej të cilit është prodhuar ambalazhi. 
Polietilen tereftalati (PET), është një poliester i cili prodhohet nga ndërveprimi i etilen 
glikolit dhe acidit tereftalik. Vetitë e PET-it siç janë fortësia, depërtueshmëria, 
rezistenca e tij ndaj kimikateve dhe transparenca janë ato që e bëjnë këtë material më 
të përdorshëm në fushen e paketimeve, zakonisht përdoret si material paketues për 
ujin e pijshëm, pije të gazuara apo të pagazuara dhe vajra.  
 
Prodhuesit e paketimeve PET për ushqime, duhet ti largohen përdorimit të 
substancave të rrezikshme, megjithatë dihet se PET përmban disa substanca me peshë 
të vogël molekulare si monomere, dimere, trimere, pentamer, aditivë etj. të cilet mund 
të migrojnë varësisht nga temperature, koha e ruajtjes dhe kontakti me llojin e 
ushqimit.  
 
Niveli i difuzionit të këtyre substancave varet edhe nga lloji i materialit PET dhe 
mund të ketë efekte genotoksike (Monarca S. et, al. 1994; Studies of migration of 
potentially genotoxic compounds in water stored in PET bottles; Food Chem Toxicol. 
1994 Sep;32(9):783-8).  
 
Në lidhje me ndërveprimin e materialit paketues dhe tretësirave, sasia e lartë e 
migrimit mund të ndikoje në ndryshimin e struktures së paketimit, si dhe në 
koeficientët difuzionit për perqëndrime të vogla në PET (Widen et. Al. 2004-- Widen 
H, Leufven A, Nielsen T. 2004. Migration of model contaminants from PET bottles: 
Influence of temperature,food simulant and functional barrier. Food Additives and 
Contaminants 21:993–1006.). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7927074
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IV.2 SERIA E PARE E EKSPERIMENTEVE 

 

Kjo seri provash eksperimentale është kryer në Laboratorin e specializuar të Kimisë 
Ushqimore të Universitetit të Janinës, Greqi. 
Si fillim është  me vlerë të përmendim migrantët e mundshëm nga shishet PET që 
janë: Acetaldehidi, Formaldehidi, Antimoni, Tinuvin, Ftalate të ndryshme (DEHP, 
DEP, DBP, DiOP), adipate- DEHA, Benzeni, Toluene, Chlorobenzeni, 
Benzenaldehyde, Limoneni etj.  
Komponente tjera që mund të identifikohen në PET jane: Benzaldehyde, 

Butoxybenzene, 2-phenyl-1,3-dioxalan, 2-
methyl-1,3-dioxalan, dodecanolo acid, 

dimethylcyclohexane-1,4-dicarboxylate, 
hexamethyl-cyclotrisiloxane, octamethyl-
cyclotrisiloxane, decamethyl- 
cyclotrisiloxane, etj. (Cristina Bach, 2012)  
 

 Figura 4.2. Mostat e mara për analize 

 

a) Përshkrimi i materialit të mostrave:  

Për përcaktimin e acetaldehidit, dhe bis(ethylhehexyl)ester –it dhe migrantëve tjerë të 
mundshëm është përdorur  metoda kromatografike GC-MS për detektimin e 
migrantëve të mundshëm.  
 
Për këtë studim kemi analizuar shishet PET të papërdorura që sherbejne për paketimin 
e ujit, lëngjeve të buta apo pijeve të gazuara dhe vajit. Sistemi i ekperimentit përbëhet 
nga dy pjesë: përgatitja e mostrave dhe analiza e tyre. Shishet-PET janë analizuar 
sipas metodave të raportuara në artikuj të ndryshëm (Franz, 2009; Mustang, 2006; 
Linssen, 95) me ca modifikime dhe sipas direktivave dhe rregulloreve të BE për 
përdorimin e simulantëve ushqimor (EC, 2011), gjithashtu kemi shfrytëzuar 
procedurat analitike nga (EU Project, 2003; EU-Project QLK1-CT2002-2390, 2006). 
Të gjitha mostrat janë analizuar me aparaturen GC-MS Agilent Technologies, 7890A 
GC System; 5975C inert XL MSD;  
 

 
Figura 4.3. Aparatura GC-MS e përdorur për analizimin e mostrave plastike 
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b) Reagentët e përdorur për eksperimentimet: 

b-1) Simulantët ushqimor të përdorur janë:   

Aceton (CH3COCH3) për GC është marrur nga firma Merck KGo, 
Germany, (vetitë: 98% pastërti, /chromatography/, PM=58.08 
g/mol, ρ=0.78 kg/l) dhe:  

Izooktan për spektroskopi, Merck KGo A, Germany (vetitë: 99% 
pastërti, PM= 114.23g/mol, ρ=0.69 kg/l. 

b-2) Standardet:  tretësira standarde të përdorura  për kalibrim 
paraqiten në vijim: 

Acetaldehid (CH3CHO, C2H4O , ethanal) është  marrur nga firma Fluka, Switzerland,  
(vetitë: 97%pastërti,  /GC/,  PM= 44.052 g/mol, ρ=0.716 kg/l, pika e avullimit _200C, 
1ppm=1.83 mg/m3 ose mg/m3=0.55ppm, tretshmëria , ujë,  aceton etj ) 

DEHA  apo  bis (2-ethylhexyl)adipate  (C22H42O4) është marre nga firma Merck 
KGo, Germany (vetitë: 98% pastërti, /GC/, PM= 370 g/mol, ρ=0.93 kg/l ose gr/cm3. 

 

PROCEDURA E PUNES  
 
Përgatitja e mostrave:  
Nga shishja-PET pritet një pjesë ne forme katrore me permasa 5x5cm. Kjo pjesë pritet 
në copëza me të vogla, peshohet 1gr dhe vendoset në “shishe te vogla prove”, shtojme 
10 ml aceton tek sejcila, dhe i lejmë të qëndrojne për 24 orë në përzierse/centrifuge  
(pa nxehje)  në temperaturë dhome. Procedura e njejtë perseritet për vendosjen e 
mostrave në izo octan për 48 orë në 300C në inkubator. Në të dy rastet mostrat 
vendosen të dubluara. 
 
Përgatitja e tretësirave standarde: 
Tretësirat standarde të Acetaldehidit  përgatiten me perqëndrim 784ppm, 78.4 ppm, 
58.8 ppm, 31.36 ppm dhe 7.84 ppm, si dhe tretësirat standarde të DEHA-s  përgatiten 
me perqëndrim: 4659ppm; 46.5ppm; 23.25ppm; 15 ppm dhe 2.325 ppm.  
Migrimi i përgjithshëm i komponenteve M, që përfaqëson masen e e substances që 
migron nga materiali i testimit, për tek simulanti vlerësohet me gravimetri 
(Government Decision no. 1.197/2002), ndjekur nga një korrektim që bëhet duke 
ndjekur formulen:  

ku: M – është migrimi në mg/kg; M – është pesha e substances 
së larguar nga mostra dhe që u përcaktua nga testi i migrimit në 

mg; a1 – është sipërfaqja specifike e mostrës në kontakt me ushqimin ose me 
simulantin gjatë testit të migrimit në dm2; a2 – është sipërfaqja specifike e materialit 
apo objektit në kushte reale  të përdorimit në dm2; q – është sasia e ushqimit që vjen 
në kontakt me materialin apo objektin në kushte reale të përdorimit në gram). 
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Tabela 4.1. Kalibrimi i aparatures GC-MS 
GC-MS: Agilent Technology,  5975inert XL MSD 
Tipi i Kolones  DB-5MS  (J. & W. Scientific, Folsom, USA);  

60m x 0.32mm x 0.1 µm  
Gazi mbartes  He 
Temperatura e Furres 40 0C 
Temperatura ne hyrje-F  270 0C 
Temperatura fillestare 100 0C for 2min, rritet 10 oC/ min   deri 270  oC  
Temperatura ne MS  230  oC  
Raporti Split 1.5 
Metoda Metoda e skanimit te plote 
HiVac 1·10e-05 

 

a) Analiza apo detektimi i përbërësave të mostrave me GC-MS: 
Pas injektimit nga 1µl tretësirë standard në GC-MS, prej secilit standard acetaldehidi, 
marrim kromatogramën që paraqitet në figuren 4.4.  
 
Kromatograma për Tretësirat standard të Acetaldehidit: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Kromatograma per standard acetaldehid me 78.4 ppm-nga ku siç duket 
acetaldehidi detektohet pas 12.7 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5 Kromatograma për standard acetaldehid me 31.37ppm -nga ku siç duket 
acetaldehidi detektohet pas 12.7 min. 
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b) Rezultati nga analiza me GC_MS për mostrat e tretura në aceton dhe izo 
oktan (PET_Aceton dhe PET_Izo oktan) 
 
- Pas injektimit të tretësirave PET_Aceton  kemi fituar kromatogramat në vijim: 

 
Figura 4.6. a)  PET ACETON-1 me identifikim komponimesh përbërëse PET-aceton1 
me kaprolaktam (pas 22. 197 min / 98 %/ detektohet kaprolaktami; pas 26min-86% ; 
26.5 min-98%  dhe 27.6 min detektohet DEHA)  
 

      
Figura 4.7.c) PET-aceton 2 - (acetaldehid 2%, DEHA detektohet pas 32,39 min. 64%) 
 
Shihet sasi e papërfillshme Acetaldehid që është detektuar në mostrën e analizuar. 
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- Pas injektimit në aparatin Gaz Kromatograf, Mas Spektrometer GC-MS të 

tretësirave PET_Izo oktan  kemi fituar kromatogramat në vijim:    
 

 
Figura 4.8. PET-izo oktan1 (është  detektuar migranti  DEHA - vija e gjate e fundit) 
pas 32.7 min, ndersa detektohen edhe te tjere përbërës si vijon: Dietil ftalati ne 
26.601 min, Etil Ftalati ne 26.603, cikloheksani ne 13.24 min dhe 22.104 min. 
 
 

 
Figura 4.9. Mostrat e perseritura per DEHA-izo oktan (zgjerohet fusha e detektimit) 
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Figura 4.10. Mostra e përseritur në izooktan, DEHA detektohet pas 22 min. 

 
Krahasimi i standardit DEHA me mostrat PET_Izo oktan dhe PET_Aceton 

 
Figura. 4.11. Krahasimi i mostrave të ndryshme  PET-aceton dhe PET-Izo oktan me 

standardin DEHA 

 
Figura 4.12. Krahasimi në mostrat e perseritura ‘pet- izooktan dhe ‘pet-aceton’ 
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4.2.1. Diskutimet e rezultateve të serisë së parë të provave eksperimentale:  
 
Pas analizimit të mostrave në GC-MC, kemi bërë leximin e diagrameve dhe migrantet 
e detektuar shihen qartë në grafiket e figurave të mësipërme. 
Në të gjitha mostrat u zbuluan gjurmë të Acetaldehidit edhe pse në sasi shumë të 
vogel, që tregon praninë e kësaj substance në materialin plastik të paketimit PET. 
Rezulton gjithashtu se vlera e perqëndrimit të Acetaldehidit të detektuar nuk kalon 
limitet specifike të migrimit (LSM). Një rezultat i tillë nuk tregon në fakt realitetin, 
sepse nga eksperienca bashkëkohore tregohet se një sasi e acetaldehidit gjatë analizes 
largohet për shkak të avullueshmërisë së lartë të tij duke e zvogluar sasinë e 
perqëndrimit të detektuar. 
 
Gjithashtu ne materialin plastic te paketimit janë detektuar ndotës të tjerë të 
papërfillshëm, por detektimi i substances DEHA apo esterit bis(e-etilheksil) adipat, 
substancë kancerogjene paraqët shqëtësim, e kontrolluar dhe kufizuar sipas 
legjislacionit të BE-së dhe FDA. Në të gjitha mostrat është detektuar prania e 
migrantit DEHA, që do të thotë se ka rrjedhur nga materiali plastik shishe - PET në 
simulantin ushqimor Aceton dhe gjithashtu në simulantin Izo oktan.  
 
Që të llogaritet masa e substances DEHA, e pranishme në mostrat e analizuara, bëjmë 
krahasimin me tretësirat standard - DEHA. Per këtë ndertojmë kurben e kalibrimit, 
bëjmë llogaritjet dhe gjejmë praninë e migranti DEHA në sasinë 3.8 ~ 4.2 mg/kg.  
Migranti DEHA është detektuar në dy rastet e ndryshme, në simulantët ushqimor 
Aceton me extraktim dhe në simulantin Izooktan.  
 
Prania e tij paraqet shqëtësim për sigurinë e ushqimit dhe konsumatorin.  Sipas 
legjislacionit të BE-së Limiti i përgjithshëm i migrimit (LPM) është 10 mg/dm2, 
ndërsa limiti specific i migrimit (LSM) të DEHA është LSMDEHA=18 mg/kg (EC, 
2011) ose 3 mg/dm2. Legjislacioni në fjalë nuk lejon që, nga materiali në kontakt me 
ushqimin të kalojnë përbërësit e tyre mbi vleren 10 mg/dm 2 ose 60 mg/kg ushqim, për 
kushte të ndryshme të testimit, dhe quhet limiti i migrimi total (LPM=10 mg/dm2 or 
60 mg/kg ushqim). 
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IV. 3  SERIA E DYTE E EKSPERIMENTEVE 
 

Në serine e dytë të eksperimentieve u fokusuam vetëm në analizen e DEHA esterit 
bis(e-etilheksil) adipat në lloje të ndryshme paketimesh PET të ngjyrosura, nga 
prodhues të ndryshëm. Për këtë pergatitem standardet me sasi të njohura DEHA sipas 
procedures se pershkruar në  serine e parë të eksperimenteve.  
Përdorim të njejtin ekzaminim duke perdorur analizen gaz kromatografike të 
kombinuar me mas spektrometer GC-MS, si dhe duke përdorur të njejtët reagent që 
luajne rolin e simulanteve te produkteve ushqimore në kontakt me materialet plastike 
të paketimit.  
Keshtu, pasi detektimi i DEHA rezultoi relativisht më qartë me simulantin Izo oktan 
nga seria e parë eksperimentale, në këtë seri të dyte eksperimentale nuk kemi përdorur 
simulantin Aceton. 
 

a) Reagentët e perdorur: 

Simulanti ushqimor:  Izooktan për spektroskopi, është marre nga firma Merk KGo 
(vetitë: 99% pastërti, PM= 114.23g/mol, ρ=0.69 kg/l. 

Standardi: DEHA  apo DiEtil Heksil Adipati { bis (2-ethylhexyl)adipate  
(C22H42O4)} është marre nga firma Merck KGo, (vetitë: 98% pastërti, /GC/, PM= 370 
g/mol, ρ=0.93 kg/l ose gr/cm3. 

b) Përgatitja e standardeve: Tretësirat standard të DEHA-s  përgatiten me 
koncentrim: 4659 ppm; 46.5 ppm; 23.25 ppm; 15 ppm dhe 2.325 ppm.  

c) Procedura e punës  

Përgatitja e mostrave per analizë: 

Nga të gjitha llojet e shisheve PET që kemi grumbulluar nga tregu i prodhuesave në 
Kosovë, të treguara në fillim të kapitullit III, pritet një pjesë në forme katrore me 
përmasat e treguara më parë. Më tej kjo pjesë pritet në copëza më të vogla 
(0.5x0.5mm), peshohet 1gr dhe vendoset në “shishe të vogla prove”, shtojme 10 ml 
izooktan. Procedura e njejtë perseritet për vendosjen e mostrave të tjera në izo oktan 
për 48 orë në 30 0C në inkubator. Mostrat vendosen në duplikat. Për analizë janë 
marre 6 mostra të ndryshme PET siç tregohet në figurën 4.13.  
 

 
Figura 4.13. Mostrat PET të trajtuara me izo- oktan 
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d) Analiza apo detektimi i migranteve kimike nga mostrat plstike me GC-MS:  

Pas injektimit nga 1µl tretësire standarde në GC-MS prej secilit perqëndrim standard 
dhe marrim kromatogramën sipas grafikëve të mëposhtëm:   

Standardet_DEHA: 

 
Figura 4.14. Kromatograma e fituar me standartin 46.5ppm DEHA- Izooktan (pas 

21.8 min 98% është detektuar DEHA) 
 

  
Figura 4.15. Kromatograma e fituar me standartin 2.32 ppm  DEHA- Izooktan (pas 

21.8 min 98%është  detektuar DEHA) 
 
 
Shihet qartë se komponimi kimik DEHA-standard detektohet pas 21.84 min gjatë 
analizës gaz kromatografike dhe mas spektrometër. 
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Figura 4.16.   Krahasimi i standardeve _DEHA 

 
Pas përgatitjes së kurbave standarte të kalibrimit të aparatit bëjmë analizimin e 
mostrave prej materiali plastik PET dhe diagramat përkatese te fituara nga instrumenti 
GC-MS:  
 

       
Figura 4.17. Kromatograma e mostres  PET_ e gjelbert _ izooktan – 1 
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Figura 4.18. Kromatograma e mostrës  PET_ e gjelbert_ izooktan – 2 
                                        
 

 
Figura 4.19. Kromatograma e mostrës  PET _ngjyrë kafe_ izooktan –  1 
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Figura 4.20. Kromatograma e mostrës  PET_ngjyrë kafe _ izo oktan – 2 

 
 

 
 

Figura 4.21. Kromatograma e mostrës  PET_i bardhë_ izo oktan – 1 
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Figura 4.22. Kromatograma e mostrës  PET_e bardhë_ izo oktan – 2 

                                                        

4.3.1. Diskutim i rezultateve te perftuara nga seria e dyte e eksperimenteve: 

Rezultatet e përftuara nga analizimi gas kromatografik me mostrat e shisheve PET të 

grumbulluar nga kompani të ndryshme prodhimi të Kosovës, në serinë e dytë të 

provave eksperimentale, nuk tregojnë prani të migranteve të kërkuar, ashtu sikurse 

dallohet nga rezultatet në eksperimentet e para ku u detektuan gjurmë të migrantëve te 

tille sic janë plastifikuesit DEHA, kaprolaktami, DEP etj.  

Konkludojmë se jo të gjitha llojet e plastikave – PET mund të jenë të sigurta për 

ruajtjen e ushqimit pasi të gjitha materialet PET nuk kanë përbërje të njëjtë dhe 

përmbajnë additive të ndryshëm. Gjithashtu autorë të ndryshëm kanë raportuar 

migrimin e acetaldehidit, ftalateve dhe adipateve (Choodum A., 2007; Mustang M,.2006;  

Uebelacker M, 2011; Azra et.al. 2012; Uebelacker., 2011; Linssen, 1995; Dimitra, 2009; Alexandra, 

2008; Kizilirmak, 2008; Mehdi F. et.al., 2008; Johann Ewender., 2008; J. Ewender , 2003; Cristina 

Bach, 2012) nga shishet PET në pijet ushqimore, në sasi të ndryshme, ku  acetaldehidi 

më së shumti është gjetur në ujin e gazuar, ndërsa në ujin mineral në sasi nën limet e 

lejuara sipas legjislacionit të BE-së (EU, 2011). (Choodum A., 2007) 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uebelacker%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21747735
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IV. 4  SERIA E TRETË E EKSPERIMENTEVE 

 
Qëllimi i këtij eksperimenti ishte analiza e materialeve të papërdorura –PET që kanë 
për qëllim të vijnë në kontakt me ushqimin dhe detektimi i migrantëve të mundshëm 
siç janë acetaldehidi, ftalatet, adipatet, toluene etj.  
 

 
Figura 4.23. Mostrat e marra për analize 

 
a) Materialet e përdorura për analize dhe metoda instrumentale  

Për përcaktimin e acetaldehidit, dhe bis(ethylhehexyl)ester adipat–it dhe migrantëve 
te tjerë të mundshëm janë përdorur metodat  analitike, apatatura spektroskopike FTIR 
për detektimin e komponenteve dhe metoda kromatografike GC-MS për detektimin e 
migrantëve të mundshëm.  
Për këtë studim kemi analizuar shishet PET të papërdorura që prodhohen për 
paketimin e ujit mineral,  për pije të gazuar, pije të pa gazuar si dhe birrës. Sistemi i 
ekperimentit përbëhet nga dy pjesë: përgaditja e mostrave dhe analiza e tyre.  
Shishet-PET janë analizuar sipas metodikave të raportuara në artikuj të ndryshëm 
(Franz, 2009; Mustang, 2006; Linssen, 95….) me ca modifikime dhe sipas 
direktivave dhe rregulloreve të BE për përdorimin e simulantëve ushqimor (EC, 
2011), gjithashtu kemi shfrytëzuar procedurat analitike nga (EU Project, 2003; EU-
Project QLK1-CT2002-2390, 2006) .  
Të gjitha mostrat janë analizuar me aparaturat FTIR (Perkin Elmer, Spectrum BX, 
FT-IR System) dhe GC-MS  (Agilent Technologies, 7890A GC System; 5975C inert XL 

MSD;)  
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Figura 4.24. Indentifikimi me analizen instrumentale  FTIR i materialit PET (Shishe 

PET-Birra Peja) 
 

 
Figura 4.25.  Analiza (identifikimi) FTIR e materialit PET dhe krahasimi me 

standardin PET 
 
Reagentët: 
Simulantët ushqimor të përdorur janë:   
Izooktan për spektroskopi,  Merk KGo A, Germany (vetitë: 99% pastërti,  
PM= 114.23g/mol, ρ=0.69 kg/l. 
Standardet: (tretësira standard të përdorura për kalibrim paraqiten në vijim); 
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Acetaldehid (CH3CHO, C2H4O , ethanal) është  marrur nga firma Fluka, Switzerland,  
(vetitë: 97%pastërti,  /GC/,  PM= 44.052 g/mol, ρ=0.716 kg/l, pika e avullimit _200C, 
1ppm=1.83 mg/m3 ose mg/m3=0.55ppm, tretshmëria , ujë,  aceton etj ) 
DEHA apo  bis (2-ethylhexyl)adipate  (C22H42O4) është marrur nga firma Merck 
KGo, Germany (vetitë: 98% pastërti, /GC/, PM= 370 g/mol, ρ=0.93 kg/l ose gr/cm3. 
 
Procedura e punës   
 
Përgatitja e mostrave: 
Nga shishet-PET pritet një pjesë. Kjo pjesë pritet në copëza me të vogla, peshohet 1gr 
dhe vendoset në “shishe te vogla prove”, shtojme 10 ml izo oktan dhe e lejme të 
qëndroje për për 48 orë në 300C në inkubator. Procedura e njejtë perseritet për 
vendosjen e mostrave në izo oktan për 48 orë në 200C. Në tri rastet mostrat vendosen 
të dubluara. 
 
Përgatitja e tretësirave standarde:Tretësirat standard të Acetaldehidit  përgaditen me 
koncentrim 784ppm, 78,4 ppm, 58,8 ppm, 31.36 ppm dhe 7.84 ppm, dhe tretësirat 
standard të DEHA-s  përgaditen me koncentrim: 4659ppm; 46,5ppm; 23,25ppm; 15 
ppm dhe 2,325 ppm.  
 
Analiza apo detektimi i mostrave me GC-MS: Pas injektimit nga 1µl standard në 
GC-MS  prej secilit standard acetaldehidi dhe marrim kromatogramat paraqitur ne 
figurat e meposhteme.Tretësirat  standarde për Acetaldehid japin: 

 
Figura 4.26. Mostra PET_1 e trajtuar ne izo oktan ne  20oC (DEHA detektohet pas 
37. 4 min. Dietil Ftalati detektohe pas34.316 min, etil Ftalati pas 34,3 min, acidi 
Ftalic pas 37 min, gjurme te Acetaldehidit pas 3.2 min, heksan 2-metil pas 7.8 min 
dheTolueni pas 11.56min 
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  Figura 4.27. Mostra PET_Izo oktan -1 e trajtuar në izo-oktan në temperaturë 35 0C 

 

Figura 4.28. Mostra  PET_ izooktan -2 e trajtuar ne iz-oktane në temperaturë 20 0C 
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Figura 4.29. Mostra PET_ izo oktan -2 e trajtuar në izo oktan në temperatureë35 0C 

 

 

Figura 4.30. Mostra PET_ izo oktan -3 e trajtuar në izo oktan në temperaturë 20 0C 
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Figura 4.31. Mostra  PET e trajtuar ne izooktan ne temperature 35 0C 

Figura 4.32.      Krahasimi i mostrave PET 1,2,3_ izooktan të trajtuara në 

temperaturë 20 0C 
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Figura 4.33. Krahasimi i mostrave të ndryshme në temperaturë të ndryshme mostrat 

1,2,3në 20oC dhe 1,2,3 në 35o C. 

Figura 4.34. Etil ftalati dhe dietilftalati (DEP) detektohen pas 34.35 min, dhe AF-

Acidi Ftalik detektohet pas 37 .4min, DEHA pas 37.7 min 
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Figura 3.35. Acidi Ftalik në mostrat e ndryshme 1,2,3 ne 20 oC dhe 1,2,3 në 35oC 
detektohet pas 37.4 min. 

 

 
Figura 4.36. Krahasimi i mostrave 1,2,3 PET_Izo oktan  në temp. 200C dhe 350C dhe 

detektimi i Toluenit pas 11.56 min 
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Migrantët e detektuar në këto mostra janë :  
Tolueni detektohet pas 11.56 min ; 
Heksan 2-metili detektohet pas 7.794min  
Dietil Ftalati detektohet pas 34.316 min  
Etil Ftalati detektohet pas 34.351min  
DEHA detektohet pas 37.4 min 
Acidi Ftalic detektohet pas 37 min 
Acetaldehidi me kohë qëndrimi 3.139min (në sasi të papërfillshme) 

  
4.4.1. Diskutim i rezultateve të serisë së tretë të eksperimenteve: 

 
Pas detektimit në GC_MS në mostrat PET_Izooktan në temperature 200C dhe 300C, 
janë detektuar kontaminantë të ndryshëm që përputhen me studimet nga literatura dhe 
referencat e mësipërme. Gjatë analizave nuk kemi gjetur sasi të acetaldehidit siç kemi 
kërkuar , përpos në mostren e parë në sasë shumë të vogël, që supozohet se  
acetaldehidi për shkak avullueshmërisësë lartë të tij mund të jetë larguar gjatë 
eksperimentit për shkak të temperaturës së përshtatëshme, ndërsa ndotësit e tjerë të 
detektuar janë; DEHA, Etil Ftalati, dietilftalati, Acidi Ftalic dhe Tolueni.  
Konkuludojme se siguria e ushqimit nga paketimi nuk është i kënaqshëm dhe 
studimet duhen vazhduar. 
Eksperimentet tjera janë berë në materialin PVC në drejtim të kërkimit të ATBC dhe 
DEHA si migrantë kryesor sipas literatures shkencore. 
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IV. 5  SERIA E KATËRT E EKSPERIMENTEVE 
 
4.5.1. Testimi i migrimit nga masat plastike PVC 
Ne këtë seri eksperimentesh ështe ndjekur Procedura e punës e njejtë me 
eksperimentet e serive të mëparshme me material PET, veçse ketu është studiuar 
përmbajtja e lëndëve të rrezikshme nga materialet plastike PVC (Polivinil Kloruri).   

 

 
Figura 4.37. Kromatograma e perftuar me GC-MS per mostrat e PVC ne perzierje 

kontakti me Izo Oktan. 
 
 
Sic duket nga grafiku komponimi DEHA detektohet pas 21,715 min dhe Izo oktan pas 
4.8 minutash. 
 
Sasia e DEHA e detektuar rezulton nga llogaritjet në masën 2, 8 mg/dm3, pra edhe pse 
nën limitet e BE-së rezulton present në masën e simulantit ushqimor. 
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IV. 6  SERIA E PESTË E EKSPERIMENTEVE 
 

4.6.1. MIGRIMI I PLASTIFIKUESVE DI-(2-ETILHEKSIL)ADIPAT (DEHA) 
dhe ACETIL TRIBUTIL CITRAT (ATBC) NGA FILMI PVC NË 

SIMULANTIN USHQIMOR IZO-OKTAN 
 

Migrimi kimik nga paketimi në ushqimi është i ndikuar nga disa faktorë të tillë si 
natyra e kimikateve, kompleksitetit të ushqimit, temperatura, materialet paketuese të 
përdorura dhe vetitë e substancave migruese. Komponimet kimike që janë të përfshira 
në kuadër të materialeve të paketimit polimerike mund të ndërveprojnë me 
komponentët e ushqimit gjatë përpunimit apo magazinimit dhe migrojnë në ushqim 
duke rrezikuar sigurinë e ushqimit . Ky migrim është më i lartë në qoftë se ushqimi 
mbetet në kontakt me materiale paketimi për kohë të gjatë.  
 
Në filmin PVC, me plastifikuesit e tille si di-(2-etilheksil) adipati ( DEHA ) dhe acetil 
tributil citrati ( ATBC ) ende përdoren gjerësisht si një paketim per materiale 
ushqimore për shkak të fleksibilitetit të saj , transparencës dhe pėrshkueshmėrisë së 
ulët të ujit. Ky studim mbulon fenomenet kryesore te migrimit të të dy plastifikuesve 
di-(2-etilheksil) adipati ( DEHA ) dhe acetil tributil citrati (ATBC ) nga filmi ngjitës 
PVC në ushqim apo simulantin izo oktan duke përdorur një metodë të drejtpërdrejtë 
gaz-kromatografike. Është përdorur periudha e ekspozimit prej 48 h në 30 0C dhe 4 
0C.  

 
Rezultatet e marra treguan nivelet e DEHA-së që variojnë rreth vleres 7.2 mg/dm2,  
ndërsa migrimi i plastifikuesit ATBC nga filmi-PVC nuk u vu re. Rezultatet janë 
diskutuar në lidhje me legjislacionin e BE-së që propozon kufirin e sipërm të migrimit 
specifik për DEHA ( 18 mg / L ose 3 mg/dm2 ) dhe MP  ( kufi i përgjithshëm migrimi 
) e 10 mg/dm2 . 
 
Në ditët e sotme, cipat, fletet apo filmi PVC (polivinil klorur) përdoret akoma 
gjerësisht si një material paketimi i ushqimit për shkak të fleksibilitetit të tij , 
transparencës dhe pėrshkueshmėrisė  së ulët të ujit [1] .  

 
Është e njohur gjithashtu se përdorimi i filmave PVC për material për paketimin e 
ushqimit mund të çojë në ndotjen e ushqimeve me plastifikues, që zakonisht shtohen 
për të përmirësuar vetitë e tyre në drejtim të fleksibilitetit, elasticitetit dhe procesimit. 
Materiali PVC është film i hollë , i njohur edhe si " film ngjitës" që përdoret ne shitje 
me pakicë për paketimin e ushqimeve , të tilla si mish i kuq , pulave, djathë , fruta dhe 
perime [ 1-5 ] . Migrimi i plastifikueve  ekzistues nga filmi PVC që përdoret për 
paketimin e ushqimit dhe produkteve ushqimore ka ngritur shqëtësimin e 
konsumatorëve për sigurinë e ushqimit . Shqëtësimi për konsumatorin lind sepse 
plastifikuesit më të përdorur gjerësisht e di-(2-etilheksil) adipati ( DEHA ) dhe acetil 
tributil citrat( ATBC ) që nuk janë të detyruar kimikisht të  përdoren në PVC , mund 
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të lirohen në produktet ushqimore . Këta dy plastifikues janë komponime me masë të 
vogël molekulare, e cila migrimin e tyre në ushqim kryesisht gjatë gatimit ose 
magazinimit. Disa studime ngrisin vemendjen mbi migrimin e plastikuesve 
phthalateve dhe adipateve në ushqime të yndyrshme duke përfshirë rregullat e 
vendosura nga SHBA EPA me një kufi maksimal të lejuar në ushqime [1, 6-8].  
Zygoura et al. përshkroi përcaktimin e plastifikueve  tregtare  di-(2-etilheksil) adipati 
( DEHA ) dhe acetil tributil citrate ( ATBC ) ) në tretësiren ujore duke përdorur nxjerr 
piken e turbullimit për izolimin e plastifikueve nga simulantët ujore [ 1-3 ].  
 
Faza ndarëse e pikës së turbullimit është procedura gjatë së cilës tretësirat ujore të 
disa lendeve tension aktive i nënshtrohen fazes së ndarjes në kushte të veçanta të tilla 
si temperatura dhe shtimin e kripërave ose acideve [3]. Një hulumtim i hershëm nga 
Petersen et al. ka  zbuluar shkelje të shpeshta të kufirit të përgjithshëm të migrantit 
DEHA prej 10 mg në dm2 në isooctane ( ekspozuar 2 h në 40°C ) [ 9 ] .  
 
Për shkak të shumëllojshmërisë ekstreme të ushqimeve të përdorura, janë sugjeruar 
disa simulante ushqimore dhe aplikuar për testimin e fenomenit të migrimit në kushte 
të ndryshme laboratorike [ 1-10 ]. Ka disa metoda të raportuara në literaturë për 
përcaktimin e plastifikuesve që emigrojnë, të tilla si GC (të dyja direkt dhe indirekt), 
GC / MS , pyrolysis-GC/MS , HPLC , FTIR , 1H NMR dhe radio teknikat analitike [ 
11-19 ]. Sipas Direktivës së BE 97/48/EC [20], isooctani dhe 95 % etanoli mund të 
përdoren si simulant ushqimor  yndyror  alternative kur vaji i ullirit ose vaji i 
lulediellit paraqësin probleme teknike lidhur me metodën e analizës. Potenciali 
migrues i plastifikueve në isooctane (simulant ushqimor yndyror) është subjekti 
kryesor i studimit tonë.  
 
Materiali është dektuar me analizen instrumentale FTIR dhe ekstrakti i izo oktanit 
është injektuar në aparaturen instrumentale GC. Metodologjia është përgatitur në 
mënyrë që të përcaktohen nivelet e përqëndrimit të ATBC dhe DEHA nga filmat e 
PVC në izo oktan. 
 
4.6.2. PUNA EXPERIMENTEVE 

 
a. Aparatura 

Filmi (cipa) e PVC u analizua duke përdorur gas-kromatogramin me masë 
spektometër (GC-MS) (Agilent Technologies, 7890A GC System; 5975C inert XL MSD) 
dhe aparaturen FTIR (Perkin Elmer, Spectrum BX, FT-IR System). 
 

b.  Reagentët  
Standardi i brendshëm (IS) i shkallës analitike Oktadekan (C18H38) > 99% (GC) është 
marrë nga Fluka (Buchs, Switzerland). Substancat kimike DEHA, ATBC të shkallës 
analitike dhe standardi i brendshëm (IS) janë marrë nga Unitex Chemical, NC, USA. 
Tretësit e përdorur të shkallës  HPLC janë marrë nga kompania Merck (Darmstadt, 
Germany). 
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c. Përgatitja e standardit 
Standardi i brendshëm është pregaditur me përzierjen e 250gr octadecane dhe 
isooctane në një balon volumetrik prej 250 ml. Pastaj, 100 µl ATBC (me koncentrim 
prej 2100 ppm) dhe 100 µl DEHA (me koncentrim prej 1850 ppm) janë përzier 
izooktane në një balon volumetrik prej 250 ml për pergatitjen e tretësirës standarde. 
Tretësira standard e përgatitur hollohet me Izo oktan në koncentrim prej 200 ppm, 100 
ppm, 50ppm, 20 ppm and 5ppm. Prezenca e DEHA dhe ATBC në mostrat e 
tretësirave standarde u detektua duke përdorur gas-kromatografi + mas-spektometrin 
(GC-MS) (Fig.4.3)  

Figura 4.38. Krahasimi i standardeve ATBC dhe  DEHA te kryera me perqëndrim 5 
ppm,20 ppm, 50 ppm,100ppm dhe 200 ppm respektivisht 

 

d.  Kushtet Gas-kromatografike  

Analiza me GC analysis komponenteve te selektuara është kryer sipas kushteve të 

paraqitura në tabelen e mëposhtme: 

 

Tabela 4.6.1. Kushtet e punes për Kalibrimin e aparatures GC_MS 

GC-MS: Agilent Technology,  5975inert XL MSD 
Kolona  DB-5MS  (J. & W. Scientific, Folsom, USA); me polaritet 

5%; 60m x 0.32mm x 0.1 µm  
Gazi Mbartes  He 
Temperatura e Furres 60 0C 
Temperaturae futjes mostres 250 0C 
Temperatura fillestare 100 0C for 2min, rritet 10 oC/ min   deri 270  oC  
Temperatura detektorit MS 230  oC  
Raporti zberthimit 1.5 
Metoda Metoda e skanimit te plote 
HiVac 1·10e-05 
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e. Procedura  e punës 
 
Përcaktimi i plastifikuesve ATBC dhe DEHA është kryer me metodat FTIR dhe 
GC-MS. Filmi PVC është analizuar si produkt i shkallës komerciale. Filmi PVC 
(Fig.x2) I përdorur për analyze është i pranishëm nëtregun e Kosovës dhe përdoret 
për paketimin e mishit, djathit, dhe produkteve tjera. Analizat janë kryer në 
Laboratorin e kimisë ushqimore në Universitetin e Janinës, Greqi. Sistemi i 
analizave konsiston në tri pjese: identifikimi i materialit, përgaditja e mostrave dhe 
analiza. Për analyze janë marrur katër mostra nga filmi PVC prej 48 cm2 (4 x 12) 
me trashësi 1 μm dhe janë mbështjellur me rrjetë alumini që të shtrihen lehtë dhe të 
mos grumbullohen mostrat  dhe janë zhytur në simulantin e lartë përmendur.  
Mostrat u vendosen në një enë prej 250 ml dhe u zhyten në 50 ml izo-oktan. Një 
plakë xhami u vendos mbi mostra për ta mbajtur të zhytur në stimulant (fig. 4.41). 
Filmi mbahet në izooktan për 48 orë (EC, 1997) në 4 oC dhe 30 oC. 
     

    
Figura 4.39. Pamje nga eksperimenti 

 
f. Përcaktimi direkt i plastifikuesve DEHA dhe ATBC me GC-MS 

 
Plastifikuesit janë përcaktuar duke përdorur procedure e raportuar nga Cooper et.al. 
dhe  Zygoura et.al. [1, 10] me ca modifikime, 9 ml të isooctanit të kontaminuar janë 
bartur në një balon volumetric prej 10 ml dhe vëllimi është plotësuar me shtimin e 1 
ml nga tretësira standard e octadecani në isooctan (1 mg/mL). Gjitha mostrat janë 
analizuar më pas me GC-MS. 
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4.6.3. RESULTATET E PROVAVE INSTRUMENTALE 
 
Spektri FTIR i mostrave të analizuara, me interval 400-4000 cm-1 janë paraqitur në 
figurën 4.42 dhe Figura 4.44. Spektrat e mostrave të analizuara u krahasuan me 
Spektrat e mostrës standarde PVC në përputhje me të dhënat e cituara në literature [1-
5]. 

 

Figura 4.40. Analiza FTIR e Materialit PVC - Standard 

 
Figura. 4.41 Analiza FTIR e filmit-PVC te marrr për analize e cili është  në përputhje 

me standardin 
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Figura 4.42.  Krahasimi i mostrës PVC para trajtimit dhe pas trajtimit në izo-oktan 
në 300C dhe 4 0C 

                                                
                    
Testet e migrimit janë bërë fillimisht me filma PVC duke i ekspozuar ndaj isooctanit 
për 48h në 4 °C dhe 30 °C. Rezultatet janë shprehur në mg/dm2. Migrimit specifik i 
DEHA nga një total prej 4 mostrave PVC është analizuar duke përdorur metodën e 
shpejtë me simulantin isooctane. Me metodën izo oktane, përcaktimet në duplikat janë 
kryer dhe vlerat mesatare janë konsideruar. Duke pasur parasysh limitin e veprimit e 4 
mg/dm2 (3 mg/dm2 plus 1 mg/dm2 tolerancës), 4 filma tregojne migrimin e tepruar të 
DEHA rreth 6.4 ~ 7.2 mg/dm2 (Figura 3.45 dhe 3.46). Në shqyrtimin fillestar të 
ektraktimit të plastifikuesve në izo oktan, në mostrat e analizuara është identifikuar 
DEHA, ndërsa nuk u identifikua plastifikuesi ATBC. 
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Figura 4.43. Detektimi në PVC i DEHA dhe ATBC nga standardi i 
brendshëm(200ppm) 

 

 
 

 
Figura 4.44. Analiza e mostres PVC – A  në 40C min dhe detektimi i DEHA pas 12.33 

min, nuk vërehen gjurmë të ATBC. 
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Figura 4.45.   Analiza e mostres PVC-A ne 300C min dhe detektimi i DEHA pas 12.33  
min, nuk vërehen gjurme të ATBC 

 

 
 

Figura 4.46. Analiza e mostres PVC-B në 300C min dhe detektimi i DEHA pas 12.33 
min  nuk vërehen gjurme të ATBC 
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Figura 4.47.  Krahasimi i filmit PVC_A në 4 0C dhe 30 0C ( rritja e migrimit me 
rritjen e temperaturës) 

 
 
Një vëzhgim interesant që duhet të bëhet është migrimi i shpejtë DEHA në isooctane 
në periudhën fillestare të kontaktit PVC / simulues. Migrimi i shpejtë plastifikuesit 
DEHA në isooctane është konfirmuar nga Zygoura et al. dhe ishte një mesatare prej 
3.0 mg / L të DEHA (0.5 mg/dm2) është gjetur të jetë nxjerrë nga filmi PVC brenda 
vetëm 2 min e parë të kontaktit me simulantin ushqimor [3].  
 
Rezultatet e paraqitura në Figurën 9 tregojn se rritja e temperaturës ndikon në 
migrimin e DEHA nga PVC-film në simulant ushqimit. Migrimi varet nga 
temperatura. Pas 12.2 min u detektua plastifikuesi DEHA dhe  shkon nga 6-7,2 
mg/dm2.  
 
Megjithatë, sipas Direktivës 82/711 / EEC 1982 [21] përdorimi i filmit PVC të 
analizuar duket të jetë i paligjshëm për shkak të migrimit të tepruar të DEHA.  
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Figura 4.48  Krahasimi i filmit PVC_B në 4 0C dhë 30 0C ( rritja e migrimit me rritjen 
e temperaturës) 

 
 
 

4.6.4. Diskutimi i rezultateve eksperimentale 

 

Duke bërë krahasimin me rezultatet e analizes instrumentale FTIR të fimit-PVC para 
trajtimit dhe pas trajtimit në izo oktane Fig.3.45& Fig. 3.46 shihet qartë se kemi 
levizje të migranteve, dhe me ngritjen e temperatures rritet masa e lendeve që 
migrojne. Prandaj është  vazhduar me analizen e migranteve specifike me anë të 
instrumentit GC-MS. 
Në bazë të rezultateve të pranishme eksperimentale, shuma e plastifikuesit DEHA që 
ka migruar në simulantin ushqimor isooctane nga film PVC për mbështjellje - është 
6,4~7.2 mg/dm2. Ky rezultat nuk është brenda kufijve të caktuar nga BE-ja (18 mg / L 
ose 3 mg/dm2). Këto rezultate paraqësin një shqëtësim të vërtetë në lidhje me 
përdorimin e filmit PVC të kontaminuar me plastifikues në aplikimet për ushqim në të 
gjithë tregjet e Kosovës. Aplikimi i metodës isooctane është provuar të jetë efektive 
për zbulimin e pranisë së migrantit DEHA në filmat PVC . Kjo është hera e parë që 
filmat e PVC që përdoren në Kosovë janë të testuar, ky studim mund të japë shtysën e 
nevojshme për kërkime të mëtejshme në këtë drejtim. Të dhënat e raportuara në këtë 
hulumtim mundësojnë vlerësimin e mëtejshëm që do të bëhet, për ekspozimin e 
llojeve të ndryshme të plastifikuesve ndaj produkteve ushqimore. 
Nga rezultatet e mësipërme, është e qartë se për të mbrojtur shëndetin e 
konsumatorëve dhe për të siguruar praktika të drejta në tregtinë ushqimore, fushata e 
duhur për cilësinë e ushqimit duhet të jetë nisur për të krijuar vetëdijen në mesin e 
klientëve dhe vendimmarrësve për krijimin  analizave dhe matjeve të duhura që 
garantojnë sigurinë e ushqimit në Kosovë . 
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4.6.5. PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

Ky studim i bazuar si në shqyrtimin e nje literature te specializuar, ashtu edhe ne 
informacionin që merret nga njehsimet numerike permes modelimit matematik te 
procesit te migrimit, ashtu edhe permes rezultateve eksperimentale te analizes, 
informacion të aprovuar rreth materialeve paketuese të produkteve ushqimore na çon 
në këto përfundime: 
 

 Ashtu siç theksohet në këtë studim materialet plastike mund të përdoren për 
paketime për një numër të ndryshëm produktesh ushqimore dhe shohim që 
performanca e ketyre materialeve paketuese po përmirësohet. 

 Krahasimi i vetive të materialve me polimerë konvecionalë tregojnë një 
potencial më të madh të këtyre polimerëve për prodhimin e paketimeve të 
produkteve ushqimore me performanca të optimizuara. 

 Duke shqyrtuar teknologjitë e prodhimit të polimerëve arrijmë në 
konkluzionin se është e mundur prodhimi i materialeve me veti të 
përmirësuara të përshtatshme për bashkejetese paqësore me produktet 
ushqimore gjate ruajtjes se tyre. 

 Në princip, materialet paketuese dhe materialet konvencionalë trajtohen në 
mënyrë të njëjtë në legjislacionin Europian të Direktivave. 

 Disponueshmëria e materialeve bazë për prodhimin e materialeve paketues me 
një kosto të favorshme, do të rritet në një të ardhme të afërt dhe paketimi i 
produkteve ushqimore me materiale speciale do të shfaqët shpejt në tregjet në 
vitet e ardhme. 

 Nga njohja e karakteristikave të materialeve polimerë arrijmë në konsiderata të 
rëndësishme për materialet plastike si materiale të përshtatshme për paketim të 
produkteve ushqimore dhe kemi shfaqje të formave të ndryshme të tyre si: 
shtresa të holla, enë të formuara nga nxehja, produkte në formë shkume, letër 
mbështjellëse, dhe mbështjella e ushqimit në ushqim një formë e veçantë 
paketimi. 

 Në bazë të kërkesave të ndryshme të produkteve ushqimore  për ruajtje të tyre 
në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në përputhje me funksionet e 
paketimeve, marrim foma të ndryshme paketimi si: cipat e ngrënshme, 
paketime aktive,  materiale të kombinuara etj.  

 Duke u njohur me kërkesat e grupeve kryesore të produkteve ushqimore 
arrijmë të gjejmë metodat më të përshtatshme të paketimit, materialet paketues 
konvencionalë dhe materialet plastike paketues potencialë.  

 Legjislacioni EU i Direktivave na jep udhëzimet e kontaktit ushqim-paketim, 
vendos kufijtë e migrimit, kushtet e testimit etj. Kjo na çon në hartimin e 
listave të udhëzimeve për materialet që vihen në kontakt me ushqimet 
“Shënime për Udhëzime”. “Guida praktike” ku paraqiten lista positive e cila 
paraqët të gjitha substancat të cilat janë të autorizuara etj. 

 Kontaminimi mikrobiologjik është një faktor i rëndësishëm që ndikon në 
cilësinë e ushqimit, prandaj arrijmë në përfundimin se është i nevojshem 
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përdorimi i teknologjive antimikrobiale për mbrojtjen e paketimit  nga atakimi 
i mikroorganizmave.  

 Duke u bazuar në modelin e difuzionit dhe në mënyrë specifike në modelin e 
tij matematik është e mundur të llogaritet me anë të vlerësimit të migrimit nga 
ana e substancave të cilat migrojnë, sasinë e tyre në kushte të ndryshme 
temperature dhe kohë duke përdorur kriteret e materialit paketues dhe 
karakteristikat e paketimit arrijmë në konkluzionin e përcaktimit të sasisë së 
migrimit të substancave të ndryshme dhe klasifikimin e tyre në lista të 
caktuara. 

 
Gjithashtu, analizat e ciklit të jetës kanë një rol të rëndësishëm për të identifikuar 
hapat e prodhimit që shkaktojnë impaktin më të madh në mjedis dhe për të treguar 
opsionet e përmirësimit për të maksimalizuar efektet pozitive duke reduktuar ne 
minimum ato negative. 
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KAPITULLI V  
 
5. Ndikimi i studimit nga konsideratat e legjislacionit Evropian dhe kombëtar  

 
V.1. Analiza dhe rekomandime europiane mbi materialet kontaktuese të ushqimeve 
dhe në veçanti mbi materialet plastike kontaktuese të ushqimeve 
V. 2. Siguria dhe kontrolli cilësor i materialeve plastike për kontaktin me ushqimet 
V.3. Laboratoret e detyrimit të cilat duhet të vlerësojnë migrimin në kohën e duhur 
dhe përputhjen e polimerëve me listën pozitive. 
 
5.1. Analiza dhe rekomandime europiane mbi materialet kontaktuese të 
ushqimeve dhe në veçanti për materialet plastike  
 
5.1.1. Implikimet e Legjislacionit të BE-së për ushqimin dhe industrinë 
paketuese 
 
Kohëve të fundit, shkenctarë dhe autoritetet ligjëvënese janë të shqëtësuar në lidhje 
me sigurinë e ushqimit dhe mbrojtjen e konsumatorit nga kontaminimi i ushqimit që 
shkaktohet nga migrimi i mundshëm i disa  kimikateve nga materialet paketuese 
(plastike) për në ushqim. Kërkesat në aspektin e sigurisë ushqimore dhe kujdesit ndaj 
shëndetit të konsumatorëve janë një nga prioritetet më të mëdha në vendet e BE-së. 
 
Vendimi për përdorimin e materialit të caktuar polimer për prodhimin e paketimeve 
për ushqime është i bazuar në kompromiset – nëse ai vlerësohet që përfitimet nga 
aplikimi i tij janë më të mëdha se rreziqët për shëndetin e njeriut. Rreziqët në 
përdorimin e një materiali polimer konsistojnë në mundësinë e migrimit të një pjese të 
substancave që çojnë në përkeqësimin e cilësisë së produktit ushqimor apo në rritjen e 
toksicitetit të tij në përdorim të zgjatur. Ekzistojnë Rregulla legjislative në BE 
(Rregullore dhe Direktiva) për materialet dhe artikujt e destinuar për të ardhur në 
kontakt me ushqimin, të cilat i përcaktojnë; përqëndrimet maksimale të lejuara të 
këtyre substancave, metodat për analizimin e tyre, si dhe modelet matematikore për të 
parashikuar migrimin e tyre.  
 
Legjislacioni i BE-së, FDA-së, etj, në bazë të studimeve dhe hulumtimeve të 
vazhdueshme, bën amandamentime të nevojshme të legjislacionit, me qëllim për të 
ndaluar apo kufizuar përdorimin e substancave kimike që paraqësin shqëtësim. 
Legjislacioni, obligon prodhuesit e materialeve paketuese që ti përmbahen kushteve 
që dalin nga legjislacioni dhe të përdorin vetëm lendet e para të autorizuara, me 
limitet e caktuara. Rregullat e legjislacionit aplikohen“në  zinxhir, nga furnizuesi i 
lëndës së parë deri në shitësin aktual”. Materialet e reja (p.sh. monomer plastike) për 
tu autorizuar për përdorim në kontakt me ushqimin, duhet tu behen paraprakisht 
testime mbi migrimin dhe toksicitetin e materialit. Kompliancen me të dhënat mbi 
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materialin duhet dhënë konvertuesit i cili, duhet të ketë parasyh përbërjen e ushqimit i 
cili do të vihet në kontakt me materialin dhe kushtet në të cilat ai do të tregtohet.   
 
Disa nga materialet në kontakt me ushqimin të cilët përbëhen nga kombinimi i dy ose 
më shumë lëndëve të para (materiale shumështresore) kanë qënë të paspecifikuara më 
parë dhe tani janë rregulluar me Rregulloren (EC) 10/2011. dhe sipas së cilës  

"Nocioni i rrezikut për shkak të substances/ve shqëtësuese, ka të bëjë me thelbin e vetë 
papastërtisë se kësaj substance dhe ndonjë reaksioni apo degradimit të produkteve". 

Megjithatë, legjislacioni nuk mbulon të gjithë llojet e materialeve. Substancat 
mutagjene, kancerogjene dhe toksike për riprodhimin nuk mund të përdoret në 
prodhimin e artikujve dhe materialeve të destinuara për të kontaktuar ushqimimin.  
prandaj nuk duhet të mbulohen nga koncepti barriers/pengesës funksionale. Si pasojë 
nuk mund të zbatohet koncepti “barrier/pengesë funksionale " për këtë lloj të 
substancave. Kërkesa specifike për substancat janë: Verifikimi i Limitit Specifik të 
Migrimit-SML dhe Verifikimi i Limitit të Përgjithshëm të Migrimit) (EU 10/2011). 
 
 
5.2 . Siguria dhe kontrolli cilësor i materialeve plastike për kontaktin me 
ushqimet 
 
Me qëllim të arritjes së sigurisë së ushqimeve dhe kontrollit të cilësisë së materialeve 
paketuese, Bashkimi Evropian ka vendosur politika të ndryshme, kritere dhe masa 
legjislative rreth perdorimit të sigurtë të materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin. 
Këto kritere kanë ndikuar në shumë vende që ato të rregullojnë dhe fusin 
legjislacionin në baza lokale dhe kombëtare.  
 
Qëllimi i kritereve që dalin nga legjislacioni ndikojnë në menagjimin e sigurtë të 
materialeve paketuese që vijnë në kontakt me ushqimin. Për të parandaluar 
përdorimin e materialeve paketuese joadekuate për ushqime, të cilat rrezikojnë 
cilësinë e ushqimit, prodhuesit dhe industritë paketuese obligohen të përdorin vetëm 
lendët e para të autorizuara, duke mos kaluar limitet e parashikuara dhe kushtet tjera 
që dalin sipas legjislacionit. Për shembull, BE  përmes Rregullores bazë EC 
1935/2004, rregullon dhe vendosë kriteret për fushen e perdorimit të materialeve që 
vijnë në kontakt me ushqimet. Në përgjithësi, politikat e BE-së për materialet 
kontaktuese të ushqimeve-paketimet bazohen rregulloret dhe direktivat të paraqitura  
 
 
Në tab. në vijim eshte paraqitur Kuadri i përgjithshëm dhe aspektet legjislative nga 
BE-ja: 
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Figura 5.1. Skica për legjislacionin e BE-së për materialet dhe artikujt që kontaktojnë 

ushqimin {Overview of Community Legislation (update to 26.10.2009)} 

 
 
5.2.1. Legjislacioni për materialet paketuese që vijnë në kontakt me ushqimin 
 
Qëllimi i Legjislacioni për materialet kontaktuese të ushqimit është; siguria e 
produkteve ushqimore, për të mbajtur dhe ruajtur ushqimin sigurt sipas kërkesës që 
materialet dhe artikujt si kontaktues të ushqimit të mos transferojnë përbërësit e tyre 
në ushqim ashtu që të rrezikojnë shëndetin e njëriut apo të ndikojnë në cilësinë e 
ushqimit. Legjislacioni në të cilin mund të bazohemi janë;1. Legjislacioni për 
materialet kontaktuese të ushqimit që rregullohet nga FDA (Food Drag 
Administration, USA) dhe 2. Legjislacioni aktual i EU-së për materialet kontaktuese 
të ushqimit. 
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a) Legjislacioni Evropian në lidhje me migrimin e substancave nga materiali i 
paketimit në ushqim mund të ndahen në tri kategori: 
 Rregulloret dhe direktivat që aplikohen për të gjitha materialet dhe artikujt 

ushimor; 
 Rregulloret dhe direktivat që aplikohen për një kategori të materialeve dhe 

artikujve ushqimor; 
 Rregulloret dhe direktivat në lidhje me substanca të veçanta. 

 
Materialet dhe artikujt kontaktuese të ushqimit janë të rregulluara me: Rregulloren 
Bazë EC 1935/2004 – e cila përcakton kërkesat e përgjithshme për të gjitha materialet 
kontaktuese të ushqimit, Legjislacionin për materialet specifike – ku grupohen të 
gjitha materialet dhe artikujt  e listuara në Rregulloren bazë, Direktivat për Substancat 
Individuale  ose grupet e substancave që përdoren për prodhimin e materialeve dhe 
artikujve që kane për qëllim të vihen ne kontakt me ushqimin.  
 
b) Rregullorja Bazë  (EC) Nr. 1935/2004 për materialet dhe artikujt që vijnë në  
kontakt me ushqimin - Kjo rregullore mbulon 17 grupe të materialeve të ndryshme. 
Sipas nenit 2 të saj të kësaj rregullore thuhet “Materialet dhe artikujt …duhet të 
prodhohen sipas GMP (praktikat e mira të prodhimit- Rregullore (EC) 2023/2006) 
dhe  gjatë kontaktit me ushqimin nuk duhet të: a) transferojë përbërësit  e tij në 
ushqim në sasinë e cila mund të paraqët një rrezik për shëndetin e njeriut, b) të 
shkaktojë një ndryshim të papranueshme në përbërjen e ushqimit ose c) të sjellë 
përkeqësim në karakteristikat organoleptike të ushqimit (parimi i inertësisë). 
Rregullorja Nr.1935/2004 percakton limitet specifike në varësi të llojit të materialit.  
 
Rregullat e vendosura  nga  Rregullorja Kornizë EC 1935/2004 janë; a) Parime të 
përgjithshme; b) Grupet e materialeve dhe artikujve kontaktuese të ushqimeve; c) 
Procedura për Autorizim; d) Krijimi i një Laboratori Referent Evropian për materialet 
që kontaktojn ushqim.  
 
Kërkesat e përgjithshme të Rregullores Kornizë EC 1935/2004 janë që materialet 
kontaktuese të ushqimit:  
 Të jenë të sigurta;  
 Nuk duhet të transferojnë komponentët e tyre në ushqim në sasi që mund të 

rrezikojnë shëndetin e njeriut, nuk duhet të ndryshojnë përbërjen e ushqimit në 
mënyrë të papranueshme, ose te përkeqësojnë shijen dhe erën e tij.  

 Të jenë prodhuar në përputhje me praktikat e mira prodhuese Regulation (EC) 
No 2023/2006;  

 Artikujt e destinuar për kontaktit me ushqim duhet të etiketohen apo te mbajnë 
simbolin “gote-xhami, lugën dhe piruni”;  

 Etiketimi, reklamat dhe paraqitja e materialeve kontaktuese të ushqimit nuk 
duhet të mashtrojnë konsumatorët;  

 Duhet të sigurohen informacione mbi përdorimin e duhur të materialeve ose 
artikujt që nëse është e nevojshme;  

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/framework_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/framework_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/spec_dirs_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/leg_individual_subst_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/leg_individual_subst_en.htm
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 Të jenë të gjurmueshme gjatë gjithë zinxhirit të prodhimit. 

c) Legjislacioni për materialet specifike - Materialet plastike janë të rekomanduara 
me rregullore dhe direktiva të veçanta për plastikat.  
 
Kriteret që dalin prej tyre janë; 

 Plastkat duhet të prodhohen nga praktikat e mira industriale të prodhimit  

 Plastikat nuk duhet të transferojnë përbërësit e tyre në ushqim në sasi të tilla sa 
të përbëjnë rrezik për shëndetin. 

 Plastikat nuk duhet të transferojnë përbërësit e tyre në ushqim në sasi të tilla sa 
të sjellin një ndryshim të papranueshëm në përbërjen e ushqimit (mbi të gjitha 
limiti i migrimit) 

 Plastikat nuk duhet të transferojnë përbërësit e tyre në ushqim në sasi të tilla sa 
të cenojnë karakteristikat e tyre sensoriale. 

 Plastikat duhet të prodhohen nga substanca inicjuese që ndodhen në listen 
pozitive. 

 Substancat inicjuese që nuk ndodhen në listë mund të përdoren në kushte që 
ato të përzihen me substanca të aprovuara, oligomerë ose përbërës 
mokromolekularë natyral ose sintetik, përzierje e të dyve për sa kohë që ato 
janë prodhuar nga substanca inicjuese të përfshira në listë. 

 Substancat e autorizuara mund të përdoren vetëm n.q.s ato pajtohen me 
kufizimet e aplikuara mbi to. 

 Substancat duhet të jenë ”të një kualiteti të mirë teknik si konsideratë e 
kërkesave të pastërtisë” 

 Simboli ose fjalët “për përdorim në ushqim” duhet të shoqërojë plastikën e 
shitur konsumatorëve që nuk janë në kontakt me ushqimin, por që nënkupton 
që gjendet kontakt me ushqimin. Artikujt që nga vetë natyra e tyre në mënyrë 
të qartë vihen në kontakt me ushqimin janë të përjashtuar nga këto detyra. 
 

d) Direktiva 2002/72/EC për materialet plastike.  
  
Kjo direktivë përman a) Listen pozitive të substancave të cilat mund të përdoren në 
materialet paketuese, b) Listën e miratuar të monomerëve dhe c) Listen e aditivëve të 
aprovuar. Mirëpo, direktiva në fjalë nuk i trajton plastikat në materialet 
shumështerore. Si pasojë e amandamentimeve të shumta kjo direktivë ka përfunduar 
me krijimin e Rregullores së re Nr. 10/2011 për materialet plastike që kanë për qëllim 
të vijnë në kontakt me ushqimin.  
Kjo rregullore vlen për materialet dhe artikujt e bërë vetëm nga plastika dhe është 
zgjeruar për të përfshirë shtresa plastike në produkte shumë-shtresore.  
Rregullorja (EU) 10/2011, i ka ndryshuar dhe zavendësuar direktivat në vijim: 
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 Direktiven 2002/72/EC për materialet plastike [2] 

 Direktiven 82/711/EEC rregullat bazike të nevojshme për testimin e migrimit [3] 

 Direktiven 85/572/EEC lista e simulantëve që perdoren për testimin e migrimit[4] 

 Direktiven për përdorimin e monomerit vinyl chloride [5] 
 
Kjo rregullore, përfshinë disa ndryshime të nevojshme për kushtet dhe simulantët që 
përdoren në testin e migrimit, për vlerësim të materialeve plastike të cilat përdoren për 
prodhimin e paketimeve të destinuara për ushqime. Tani e tutje të gjitha laboratoret 
duhet të përdorin kushtet dhe simulantët e parashikuar me këtë rregullore.  
Këto ndryshime të nevojshme dhe kanë ndikim esencial në performimin laboratorik të 
testeve të migrimit me qëllim që të caktojmë kompliancen e paketimeve.  
 
e) Rregullore (EC) Nr.  10/2011 për Materialet Plastike që vijnë në kontakt me 
ushqimin 
 
Plastika është material, i cili me përdorimet e shumta, ka qënë dhe është aktualisht në 
qëndër të vëmendjes. Kjo Rregullore përcakton listën pozitive të monomerëve dhe 
aditivëve të autorizuar për përdorim në formulimin e plastikes. Përshtatja e një 
materiali plastik për të ardhur në kontakt me ushqimin bazohet në analizat e migrimit. 
Kufiri i përgjithshëm i migrimit nuk duhet të kalojë 10 mg të përbërësve total të 
lëshuar për dm2 të sipërfaqës së paketimit. Limiti specifik i migrimit (LMS ), i 
themeluar në bazë të të dhënave toksikologjike për disa substancave është dhënë në 
listën pozitive. Kufizimi kryesor i kësaj Rregulloreje ka të bëjë me papastërtitë dhe 
zbërthimin/shkatërrimin e produktit të gjeneruar nga reaktantet dhe aditivët fillestare  
të autorizuar. Në këtë rregullore përfshihen edhe: a) Lista e Substancave me LMS të 
caktuar dhe kufizimet; b) Kufizimet mbi materialet dhe artikujt - Migrimi i 
substancave të caktuara; c) Simulantet ushqimor; d) Deklarata e pajtueshmërisë; e) 
Testimi i Pajtueshmërisë dhe f) Tabelat e Korrelacionit. 
Kërkesa dhe thjeshtimi për të vënë një material plastik ose artikullin përfunduar në 
tregun evropian, duhet plotesuar pikat e mëposhtme; 

 Artikujt duhet të perputhen me: nenin 3. 15 dhe 17 të Rregullores (EC) 1935/2004   

 Artikujt duhet të përmbushin: a) kërkesat për përbërjen, b) rregullat specifike për 
shtresat shumë-shtresore dhe c) duhet të jenë të prodhuara në përputhje me 
praktikat e mira të prodhimit.  

 Artikujt duhet të shoqërohen nga: Deklarata e pajtueshmerise (dhe 
dokumentacioni mbështetës). 

Dispozitat e veçanta për materiale dhe artikuj të caktuara, materialet dhe artikujt 
plastik shumë-shtresor:  Në materialin ose artikullin plastik shumë-shtresor, përbërja e 
çdo shtrese plastike duhet të jenë në përputhje me Rregulloren Nr. 10 /2011 (BE , 
2011); duhet të verifikohet LMS and LMP; duhet te prezentohet Deklarata e 
pajtueshmerise; dhe në veçanti mund të zbatohet Koncepti i "barrierës funksional". .... 
Pas një barriere funksional, mund të përdoren substancat e pa-autorizuara, me kusht 
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që ato të përmbushin kriteret e caktuara dhe migrimi i tyre të mbetet nën limitin e 
migrimit të detektuar. Duke marrë në konsiderim ushqimet për foshnjat dhe personave 
të tjerë veçanërisht të ndjeshëm, si dhe tolerancën e madhe analitike të analizës së 
migrimit, niveli maksimal i migrimit prej 0,01 mg / kg në ushqim duhet të vendoset  
për migrimin e një substanceve të  pa-autorizuara  nëpërmjet një barriere/pengese 
funksionale.  
Rregullat për vlerësimin e pajtueshmërisë me limitet e migrimit janë: rregullat per 
materialet dhe artikujt tanime në kontakt me ushqimin dhe rregullat për materiale dhe 
artikujt para-kontaktit me ushqimin. Ndërsa, kërkesat specifike për substancat janë:   
 
Verifikimi i LMS -së dhe Verifikimi i LMP-së.  
Vlerat e LMS -paraqiten në mg/kg ushqim. Nëse LMS nuk është fikse dhe nuk ka 
kufizime për një substancë të veçantë, vlera e përgjithshme e lejuar e LMS është 60 
mg/kg ushqim ndërsa Limiti i përgjithëshem i Migrimit – LMP është fiksuar në 10 
mg/dm².     
 
f) Limiti i Migrimit Specifik – LMS: 
 
Për substanca të caktuara, limitet e migrimit janë të caktuara. Është menduar se sasia 
maksimale e substancës migruese që mund të migroj nga mostra në ushqim (ose tek 
simulanti  ushqimor), nuk duhet të tejkalojë kufizimet specifike. Respektimi i LMS 
duhet të verifikohen në secilën prej simulanteve ushqimor të përdorur dhe që 
përfaqësojn përdorimin e vërtetë të materialit. Pranë këtyre parametrave është e 
nevojshme te theksohet Sasia maksimale e lejuar, vlerë që për substanca të caktuara 
tregon, sasinë  maksimale të përdorur gjatë prodhimit të artikullit ose materialit. Vlera 
specifike e Migrimit (lidhur me LMS) duhet të raportohet në mg / kg të ushqimit; 
Nëse LMS për një substancë të veçantë nuk është fikse dhe nuk ka kufizime, vlera e 
pergjithshme e SML është 60 mg / kg e produkteve ushqimore; Rregullat specifike 
janë të caktuara për aditivët me përdorim të dyfishtë, aditivëve në disa raste, 
gjithashtu si aditivë të ushqimit ose agjent aromatizues në ushqime.  
 
g) Limiti i Migrimit të Përgjithshëm LMP:  
 
Me Migrim të përgjithshëm mendohet sasia maksimale e substancave (jo volative) që 
artikulli mund të lirohet në ushqim ose simulant ushqimor. Përputhshmëria e LMP 
duhet të verifikohen në secilën prej simulanteve ushqimor të përdorur dhe që 
përfaqëson përdorimin e vërtetë të materialit. Kryesisht kjo vlerë tregon në menyrë 
specific, sasinë e substancës që  migron në ushqimeve, mvaresisht nga lloji ose natyra 
e substancave. Limiti i Migrimit të Përgjithshem (LMP) është caktuar  të jetë 10 
mg/dm2. Për materiale dhe artikujt plastike të disajnuara për ushqimet e foshnjave 
dhe fëmijëve te vegjël limiti LMP është 60 mg/kg ushqim. 
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Simulantët ushqimorë jepen në tabelën 5.1:  
 

Tabela 5.1. Lista e Simulantëve ushqimorë 
 

Etanol 10 % (v/v) Simulanti ushqimor A 

Acid acetik 3 % (v/v)  Simulanti ushqimor B 

Etanol 20 % (v/v)  Simulanti ushqimor C 

Etanol 50 % (v/v)  Simulanti ushqimor D1 

Vaj luledielli (*) Simulanti ushqimor D2 

poli(2,6-difenil-p-fenilen oksid),  grimce e Simulantit ushqimor E 

Uji i distiluar  është larguar nga lista e simulanteve ushqimor (ish-simulanti A) 

 
 
 
Zgjedhja e përshtatshme e simulantit ushqimor duhet të kryhet sipas përdorimit real të  
kushteve për rastin më të keq dhe /ose në përputhje me instruksionet e bashkangjitura 
në artikull. 
 
 

Tabela 5.2. Percaktimi i simulanteve per imitimin e ushqimeve te caktuara 
 

Gjitha llojet e ushqimit Simulantet A+B+D2 

Gjitha llojet e ushqimit [jo-acidik Simulantet A+D2 

Ujor, alkoolik, qumeshtit Simulant D1 

Ujor, acid, alkoolik, qumeshtit Simulantet D1+B 

Ujor, alkoolik (deri ne 20%):  Simulant C 

Ujor, acid, alkoolik Simulantet B+C 

 

5.2.2. Testimi i pajtueshmerisë  

 
a) Metoda testuese për migrimin specific  LMS (për materialet dhe artikujt tanime të 

njohura në kontakt me ushqimin dhe para kontaktit  kontaktit me ushqimet)  
 

b) Metoda testuese për Migrimin e përgjithshem OM (7 kombinime në kohe dhe 
temperature të ndryshme dhe 2 kushte për teste alternative). 
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5.2.3. Kushtet testuese për vleresimin testues të migrimit specific 

 

 

Tabela 5.3. Vlerat e parametrave ne testim 

 

Definimi i kohës së kontaktit gjatë 
testimit 

Përkufizimi i temperatures së kontaktit 
gjatë testimit 

Koha e Kontaktit /  Koha e Kontaktit në 
rastin më të keq  
t ≤ 5 min 5 min 

 5 min < t ≤ 0,5 h 0,5 jrs 
 0,5 h < t ≤ 1 h 1 h 
 1 h < t ≤ 2 h 2 h 
 2 h < t ≤ 6 h 6 h 

 6 h < t ≤ 24 h 24 h 
 1 dite < t ≤ 3 dite 3 dite 

 3 dite < t ≤ 30 dite 10 dite 
Ne kushtet specifike mbi 30 dite. 

 

Temperatura e Kontaktit në rastin me të keq  
 / Temperatura Testuese 

T ≤ 5 °C 5 °C  
5 °C < T ≤ 20 °C 20 °C  

20 °C < T ≤ 40 °C 40 °C  
40 °C < T ≤ 70 °C 70 °C  

70 °C < T ≤ 100 °C 100 °C ose reflux  
100 °C < T ≤ 121 °C 121 °C (*)  
121 °C < T ≤ 130 °C 130 °C (*)  
130 °C < T ≤ 150 °C 150 °C (*)  
150 °C < T < 175 °C 175 °C (*) 

 T > 175 °C Bazuar në temperature aktuale 

 

Për temperaturat që tejkalojne 100°C, për simulantet ushqimor ujor, testi mund të 
bëhet në 100°C (ose në temperature refluks) për kohën e barabartë me 4 herë te 
kushtet e kohës reale të parashikuar.  
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5.2.4. Kushtet për testimin e migrimit të përgjithshëm 
  
Zgjedhja e kushteve kryhet ne përdorimin e kushteve për rastin më të keq dhe ato janë 
standardizuar me qëllim të paraqitjes së përdorimeve të ndryshme sic tregohet ne 
tabelen 5.4. 

Tabela 5.4. Kushtet për testimin e migrimit të përgjithshëm 

Kombinimi Kohë//Temperaturë;  Kushtet e simulimit 

MP1 ; 10d @ 20 °C;    

Çfarëdo ushqime ne kushte te ngrirjes se thelle apo frigoriferike. 

MP 2; 10d @ 40 °C  

Çfarëdo ruajtje afatgjate ne temperature dhome ose me te ulet, duke perfshire nxehjen deri në 

70 °C për deri në 2 ore, ose nxehje deri 100 °C per deri në 15 min. 

MP 3; 2H @ 70°C  

Çfarëdo kushte të kontaktit që perfshine nxehjen deri në 70 °C për deri në 2 h, ose deri në 100 

°C për deri në 15 min,të cilat për një kohë të gjatë nuk kanë ndjekur temperarurën e dhomës 

apo frigoriferike gjatë ruajtjes 

MP 4;1H @ 100°C  

Aplikimet në temperatura të larta për të gjithë simulantët ushqimor deri në 100 °C. 

MP 5; 2 h në 100 °C  ose në refluks ose alternativë 1 h në 121 °C 

  High temperature applications up to 121 °C. 

MP 6 ; 4 h ne 100 °C ose ne refluks  

Çfardo kushte të kontaktit të ushqimit me simulantin ushqimor A, B ose C, në temperaturë që 

tejkalon 40 °C. 

MP 7;  2 h a 175 °C 

 Aplikimet në temperatura të larta me ushqimet yndyrore që tejkalojne kushtet e MP 5. 

* Test MP 7 mbulon gjithashtu kushtet e kontaktit me ushqimin të pershkruar për MP 1, MP 

2, MP 3, MP 4, MP 5. perfaqeson kushtet e rastit m perfaqeson të keq për simulantet 

ushqimor të yndyrshëm C në kontakt me jo-poliolefinet. 

* Test MP 6 mbulon gjithashtu kushtet e kontaktit me ushqimin të pershkruar për MP 1, MP 

2, MP 3, MP 4 dhe MP 5. Riprezenton kushtet  e rastit me te keq per simulantet ushqimor A, 

B dhe C ne kontakt me jo-poliolefinet. 

* Test MP 5 mbulon gjithashtu kushtet e kontaktit me ushqimin të përshkruar MP 1, MP 2, 

MP 3, MP 4. perfaqeson kushtet e rastit më të keq për të gjithë simulantet ushqimor në 

kontakt me poliolefinat. 

* Test MP 2 mbulon gjithashtu kushtet e kontaktit me ushqimin të përshkruar për  MP 1 dhe 

MP 3 
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5. 3.  Laboratoret të detyrimit të cilat duhet të vlerësojnë migrimin në kohën e 
duhur dhe përputhjen e polimerëve me listën pozitive 
 
Në Evropë janë një mori laboratorësh të akredituar që merren me vlerësimin e 
materialeve  paketuese. Këta Laboratorë merren me vlerësimin e substancave që 
migrojnë në ushqim dhe përputhjen e tyre me Listen pozitive sipas legjislacionit 
Evropian (RASSF). Kompanite prodhuese të paketimeve duhet të përdorin vetëm 
materialet nga lista pozitive që nuk kalojnë LMS-në dhe LMP-në e përcaktuar në këtë 
Liste. Prodhuesit e ushqimit dhe shitësit duhet të sigurojnë që  produktet e tyre janë të 
sigurta dhe se ato janë në përputhje me legjislacionin përkatës. Në praktikë, 
prodhuesit dhe furnizuesit e paketimit duhet të sigurojnë që produktet e tyre janë të 
përshtatshme për përdorimin e parashikuar duke siguruar deklaraten e konformitetit 
për  to. Deklarata e konformitetit sipas Rregullores Evropian (EC) Nr. 10/ 2011 është 
e nevojshme për të garantuar sigurinë e materialeve plastike në kontakt me produktet 
ushqimore . Kjo Rregullore përmban Listën pozitive të substancave që janë të 
autorizuara për përdorim në materialet plastike. Disa komponime janë subjekt i 
kufizimeve dhe / ose specifikimet sipas të dhënave të tyre toksikologjike. 
Pajtueshmëria me standardet e njohura ndërkombëtare të ushqimit të tilla si ato të 
Bashkimit Evropian (BE) dhe Shtetet e Bashkuara Food and Drug Administration 
(FDA) është dëshmi e arsyeshme që materialet janë të përshtatshme për përdorim të 
ushqimit. 
 
Rritja e përdorimit global të materialeve paketuese për ushqimet, është e lidhur 
ngushtë me importin e materialeve dhe lëndëve të para për prodhimin e paketimeve 
për ushqimet. Prandaj në kuadër të vendit duhet intensifikuar kontrolle dhe të 
krijohen trupa të veçantë për monitorimin e çdo produkti të pa-sigurtë për 
konsumatorin. Doganat dhe qëndrat tjera të kontrollit duhet të shqyrtojnë me kujdes 
informacionin e sigurisë në materialet e paketimit të ushqimit (deklaraten e 
compliances) para se të lejohen ato në treg.  
 
5.3.1. Deklarata e pajtueshmërisë sipas rregullores (EC) 10/2011, obligon 
prodhuesit dhe importuesit e materialeve plastike që të ofrojnë dukumentacionin që 
tregon: 

 Identitetin e substances së përdorur në materialin paketues, sidomos i atyre 
substancave që kanë kufizime në përdorim (kufizie specifike të migrimit), limitet 
e sasisë së mbetjeve. 

 Dokumentet duhet që tu tregojnë perdoruesve të ardhshëm (zinxhiri i perdorimit) 
se janë përdorur vetem lendet e para te aurorizuara dhe ato janë në përputhje me 
limitet e migrimit. 

 Identiteti i përdorimit të aditiveve, dhe duhet treguar që aditivët e përdorur nuk 
kalojnë limitet e migrimit të përcaktuara nga legjislacioni evropian apo FDA që 
paraqësin rrezik per sigurine e ushqimit dhe konsumatorin.  
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 Trashësia max. e polimerit që perdoret të mos kaloj limitet duke u bazuar në 
rezultatet experimentale dhe llogaritjes se difuzionit te migrimit. 

 Perqëndrimi i aditiveve te mos jete i nën-deklaruar.  

 Deklarata e migrimit maximal te substancave (OM) që mund te migroje nga 
paketimi (nga nje trashesi e caktuar plastike).  

 Deklarata se nuk ka migrim me arsyen (psh additive inorganic te tretshem ne 
ushqim). 

 Te mos mbajne informacione sekrete ne dem te cilesise se ushqimit dhe shendetit 
të konsumatorit.  

 
5.3.2. Lista Pozitive 
Annex I, i dokumentit  “food contact materials , substances listed in eu directives on 
plastics in contact with food”  2009, paraqët Listen e konsoliduar të monomereve dhe 
aditiveve nga direktivat për plastikat që përdoren për paketimin e ushqimeve. 
 
Tabela 5.5. Lista pozitive e substancave 
(1) Ref. No. (2) CAS No. (3) Emertimi (4)Kufizimet Detyruese 

dhe/ose 
Specifikimet 

    monomeret 
10030 000514-10-3 Acidi Abietik  
10060 000075-07-0 Acetaldehidi  LSM(T) = 6 mg/kg (2) 
10090  000064-19-7  Acidi Acetik   
10120 000108-05-4 Acidi Acetik, Esteri 

vinilik  
LSM = 12 mg/kg 

…… …….. ……. …….. 
            Lista e përkohshme gjindet në web-faqën Europa: 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.ht 

 

5.4. Diskutimi i rezultateve 
 

Nga materiali i trajtuar në këtë kapitull kuptohet qartë se në kushtet e Kosovës por 
edhe të Shqipërisë, duhen hartuar dhe miratuar ligje dhe rregullore që obligojne jo 
vetëm perdoruesit e lëndëve plastike që vijnë në kontakt me ushqimet, por sidomos 
prodhuesit dhe menazherët e lëndëve të para dhe produkteve të gatëshme që hedhin në 
treg materiale të cilat detyrimisht duhet të jenë në përputhje të plotë me ligjet, 
rregulloret dhe Direktivat e BE-se dhe vendeve të tjera të zhvilluara. 
Shmangia e rrezikut që paraqësin lëndë të pa kontrolluara, të pa testuara dhe 
vecanërisht të pa aprovuara nga organizma shtetërore të kontrollit, është  detyrë e 
dorës së parë në ruajtjen e shëndetit të konsumatorit. 
Siguria ushqimore e cila ndikohet në menyrë të dukshme nga faktorë të patrajtuar më 
parë, duhet të nxisë organizmat autoritare përgjegjës, që të ndërtohet një strukturë 
efikase dhe funksionuese.  

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/documents_en.ht
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6. PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

   

 Transporti i materialit nga lёngu që supozohet të jetë i pёrzier mirё, nё drejtim 
të paketimit, si dhe migrimi nga paketimi nё lёng, varen propocionalisht me 
rrёnjёn katrore tё kohёs dhe me rrёnjёn katrore tё koeficientit tё difuzionit.  

 Ndёrsa nё fazёn fillestare transferimi i masёs sё njё pёrbёrёsi nga Ushqimi në 
Paketim dhe anasjelltas, ёshtё propocionale me ,UPK , por migrimi nga P nё U 
varet nga ,UPK . Koeficientёt e pjesshёm luajnё njё rol vendimtar nё pёrthithjen 
e njё substance nё shtresёn paketuese nё kontakt me lёngun. Kjo tё çon nё 
njehsimin e sasisё totale tё materialit tё pёrthithur duke u pёrqёndruar nё njё 
trashёsi tё hollё tё materialit paketues nё kontakt me lёngun dhe procesi i 
transportit nё fazёn fillestare ёshtё i pavarur nga trashёsia e materialit. 

 Ndёrveprimet ushqim/paketim pёrfshijnё kapjen e pёrbёrёsve ushqimor mё tё 
rёndёsishёm, si yndyrnat dhe vajrat ose uji, nga materiali paketues. 

  Nqse ёshtё prezent nё njё masё tё mjaftueshme, absorbimi mund tё shkaktojё 
fryje dhe ndryshime nё karakteristikat e polimerit. Kjo fryrje çon nё rritjen e 
migrimit tё aditivёve nga polimeri sepse koefiçientёt e tyre tё difuzionit rriten 
nё madhёsi tё rendeve tё ndryshme.  

 Pasoja tё tjera tё fryrjes (mufatjes) janё ndryshimet strukturale qё ndodhin nё 
polimer, e cila dobёson karakteristikat mekanike tё paketimit. Mundёsia e 
fryrjes ёshtё njё konsideratё e rёndёsishme nё përputhshmёrinё 
ushqim/paketim. 

 Difuzioni pёrmes njё shtrese penguese ёshtё njё rast i veçantё i difuzionit 
pёrmes njё flete plastike tё pёrmbajtur nga shtresa tё ndryshme me trashёsi 
dhe koefiçientё tё ndryshёm. Studimi matematik i rastit jo-stacionar ёshtё i 
komplikuar.  

 Rezistenca e pёrgjithshme nё lidhje me difuzionin ёshtё shuma e rezistencave 
idividuale dhe fluksi i pёrgjithshёm pёrcaktohet praktikisht nga shtresa me 
koefiçient difuzioni mё tё vogёl. Kёshtu, prania e njё shtrese penguese tё hollё 
me PD  tё ulёt pёrcakton karakteristikat e pёrshkueshmёrisё se tё gjithё 
strukturёs shumё shtresore. 

 Nё shumё raste njё shtresё nё njё fletё plastike ёshtё selektivisht e 
pёrshkueshme nga disa substanca, p.sh.pёrbёrёsit organik, dhe e 
papёrshkueshme nga metalet, kripёrat dhe elektrolitёt e tjerё. 

 

 Parashikimi i migrimit është  nje alternativë e përshtatshme, me kosto të ulët 
dhe kohë jo të gjatë, në krahasim me matjen e migrimit me anë të metodave 
eksperimentale. 
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 Përdorimi i modeleve matematikore na jep një avantazh në arritjen e një 
parashikimi realist të kombinuar me mundësitë e shpërndarjes, gjë e cila lejon 
një përcaktim të saktë të rrezikut. 

 U studiua efekti i kohës t të ekstraktimit, dhe u konstatua se sasia e aditivëve 
plastikë që migrojnë ndryshon, është funksion i t dhe priret drejt një vlere 
limituese të përqëndrimit M∞ , i cili në vetvete është një funksion i përmbajtjes 
fillestare të substancave difuzive në plastikë dhe gjithashtu të koeficientit të 
shpërndarjes, K.  

 efekti i temperaturave të ekstraktimit,   

 Efekti specifik i polimerit në migrim. Në rezultatet e arritura nuk vihet re asnjë 
lidhje e migrimit specifik me karakteristikën e polimerit për ndonjë nga 
aditivët e marrë në studim. 

 Krahasimi i efektit tё peshës molekulare të aditivit në rezultatet e testit të 
migrimit. Në rezultatet e arritura vihet re se komponentët polimerikë me peshë 
molekulare më të vogël migrojnë më lehtë. 

 Nga krahasimet e rezultateve të modeleve Piringer dhe FDA me matjet 
eksperimentale të realizuara në kushte [a)10 ditë në  40oC; b) 6 orë 70oC dhe 
c) 2 orë 70oC] u arrit në përfundimin se: Duke marrë në konsideratë të gjitha 
rezultatet të paraqitura grafikisht, në mënyrë të përgjithshme, modeli FDA në 
krahasim me modelin Piringer është më afër vlerave të matura, ndërkohë që 
modeli Piringer jep vlera dy herë më të mëdha se vlerat e matura. 

 Nga rezultatet e raportit ,llog ,matur/f fC C  (vlerat e parashikuara ndaj atyre të 
matura) arrihet në përfundimin se modeli FDA parashikon më saktë migrimin. 

 Nga krahasimi i hollësishëm i rezultateve shohim se modeli Piringer, sidomos 
për rastin në kushtet (10 ditë në 400C) përafron shumë me vlerat e matura. 
Këto rezultate ndikohen drejtpërsëdrejti nga temperatura, kohëzgjatja dhe 
pesha molekulare. 

 Për simulimin e modeleve matematikorë u përdor programi kompjuterik SML 
me anë të të cilit u bë e mundur përshkrimi i varësisë së profilit të 
përqëndrimit të migruesit me kohën.  

 Kerkime të metejshme mbi difuzionin e polimereve në ushqime janë të 
nevojshme, për të përmiresuar modelet matematikore egzistues. 

 Ky studim i bazuar si në shqyrtimin e njё literature te specializuar, ashtu edhe 
nё informacionin që merret nga njehsimet numerike pёrmes modelimit 
matematik tё procesit tё migrimit, ashtu edhe pёrmes rezultateve 
eksperimentale tё analizёs, informacion të aprovuar rreth materialeve 
paketuese të produkteve ushqimore na çon në këto përfundime tё tjera: 

 Ashtu siç theksohet në këtë studim materialet plastike mund të 
përdoren për paketime për një numër të ndryshëm produktesh 
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ushqimore dhe shohim që performanca e kёtyre materialeve paketuese 
po përmirësohet. 

 Krahasimi i vetive të materialve me polimerë konvecionalë tregojnë 
një potencial më të madh të këtyre polimerëve për prodhimin e 
paketimeve të produkteve ushqimore me performanca të optimizuara. 

 Duke shqyrtuar teknologjitë e prodhimit të polimerëve arrijmë në 
konkluzionin se është e mundur prodhimi i materialeve me veti të 
përmirësuara të përshtatshme për bashkejetese paqësore me produktet 
ushqimore gjatё ruajtjes sё tyre. 

 Në princip, materialet paketuese dhe materialet konvencionalë 
trajtohen në mënyrë të njëjtë në legjislacionin Europian të Direktivave. 

 Disponueshmëria e materialeve bazë për prodhimin e materialeve 
paketues me një kosto të favorshme, do të rritet në një të ardhme të 
afërt dhe paketimi i produkteve ushqimore me materiale speciale do të 
shfaqët shpejt në tregjet në vitet e ardhme. 

 Nga njohja e karakteristikave të materialeve polimerë arrijmë në 
konsiderata të rëndësishme për materialet plastike si materiale të 
përshtatshme për paketim të produkteve ushqimore dhe kemi shfaqje të 
formave të ndryshme të tyre si: shtresa të holla, enë të formuara nga 
nxehja, produkte në formë shkume, letër mbështjellëse, dhe 
mbështjella e ushqimit në ushqim një formë e veçantë paketimi. 

 Në bazë të kërkesave të ndryshme të produkteve ushqimore  për ruajtje 
të tyre në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në përputhje me 
funksionet e paketimeve, marrim foma të ndryshme paketimi si: cipat e 
ngrënshme, paketime aktive,  materiale të kombinuara etj.  

 Duke u njohur me kërkesat e grupeve kryesore të produkteve ushqimore 
arrijmë të gjejmë metodat më të përshtatshme të paketimit, materialet paketues 
konvencionalë dhe materialet plastike paketues potencialë.  

 Legjislacioni EU i Direktivave na jep udhëzimet e kontaktit ushqim-paketim, 
vendos kufijtë e migrimit, kushtet e testimit etj. Kjo çon në hartimin e listave 
të udhëzimeve për materialet që vihen në kontakt me ushqimet “Shënime për 
Udhëzime”. “Guida praktike” ku paraqiten lista pozitive e cila paraqet të gjitha 
substancat të cilat janë të autorizuara etj. 

 Kontaminimi mikrobiologjik është një faktor i rëndësishëm që ndikon në 
cilësinë e ushqimit, prandaj arrijmë në përfundimin se është i nevojshem 
përdorimi i teknologjive antimikrobiale për mbrojtjen e paketimit  nga atakimi 
i mikroorganizmave.  
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 Duke u bazuar në modelin e difuzionit dhe në mënyrë specifike në modelin e 
tij matematik është e mundur të llogaritet me anë të vlerësimit të migrimit nga 
ana e substancave të cilat migrojnë, sasinë e tyre në kushte të ndryshme 
temperature dhe kohë duke përdorur kriteret e materialit paketues dhe 
karakteristikat e paketimit arrijmë në konkluzionin e përcaktimit të sasisë së 
migrimit të substancave të ndryshme dhe klasifikimin e tyre në lista të 
caktuara. 

 Testimet analitike per konformitet me rekomandimet 

 Me këtë hulumtim shqyrtohen njohuritë aktuale mbi rreziqët që i kanosen 
sigurisë së ushqimit nga materialet paketuese gjatë ruajtjes së tyre. Dihet mirë 
që kimikatet në përbërje të paketimeve në kontakt me ushqimin mund të 
depërtojnë në ushqim dhe për pasojë të kenë efekt të dëmshëm tek 
konsumatorët.  Studimi i depërtimit të kimikateve në ushqim është bërë pjesë 
esenciale e sigurimit të një ushqimi të sigurt. Vëmendje e veçantë i është 
kushtuar arritjeve më premtuese shkencore siç është, vlerësimi i ekspozimit të 
ushqimit ndaj këtyre substancave, barrierave teknike, etj. që duhen adresuar.  

 Për vlerësimin e procesit të depërtimit të këtyre kimikateve  pёrpos metodave 
analitike siç është FID, HPLC, LC-MS etj, mund të përdoren edhe programe 
kompjuterike të ndryshëm, modelime të ndryshme të vërtetuara shkencërisht 
dhe llogaritje matematikore që përdoren për të plotësuar matjet 
eksperimentale, të cilat ndihmojnë në kuptimin më të mirë të depërtimit të 
kimikateve, duke mundësuar kështu parashikimin  dhe llogaritjen e afatit të 
përdorimit të produkteve ushqimore që ruhen në paketime të caktuara, si  dhe 
në përfitimin e njohurive sa i përket materialeve apo përbërësve të tyre që 
eksperimentalisht është dëshmuar të mos jenë të përshtatshme për përdorim në 
ushqime.  

 Është legjislacioni i BE-se dhe ai FDA-së që përcaktojnë limitet e disa 
kimikateve; polimerëve, monomerëve dhe aditivëve si përbërës të materialeve 
paketuese plastike që vijën në kontakt me ushqimet.  

 Në Kosovë në mungesë të legjislacionit dhe detyrimit për kontroll të përbërjes 
së paketimeve ushqimore, eksiton rreziku i përdorimit të një përqindje të lartë 
të materialeve të riciklueshme në paketimet që shfrytëzohen për ruajtje të 
ushqimit, pastaj i përdorimi i materialeve të pakontrolluara që nuk i plotësojnë 
standardet, si dhe mosnjohja e atyre materialeve nga ana e përdoruesve dhe 
konsumatorëve mund të rrezikojё sigurinë e ushqimit dhe konsumatorin. 

 Vlerësimi real i rrezikut të shëndetit bashkuar me materialet dhe artikujt 
polimerikë është i domosdoshëm. Raporti rrezik/fitim përsa i përket përdorimit 
të materialeve polimerike është i neglizhueshëm në krahasim me 
mospërdorimin e tyre.  

 Gjithashtu, analizat e ciklit të jetës kanë një rol të rëndësishëm për të 
identifikuar hapat e prodhimit që shkaktojnë impaktin më të madh në mjedis 
dhe për të treguar opsionet e përmirësimit për të maksimalizuar efektet 
pozitive duke reduktuar ne minimum ato negative. 
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 Nga materiali i trajtuar nё këtë disertacion kuptohet qartё se nё kushtet e 
Kosoves por edhe tё Shqiperise, duhen hartuar dhe miratuar ligje dhe 
rregullore që obligojne jo vetem perdoruesit e lendeve plastike që vijne nё 
kontakt me ushqimet, por sidomos prodhuesit dhe menazheret e lёndёve tё 
para dhe produkteve tё gatёshme që hedhin nё treg materiael tё cilat 
detyrimisht duhet tё jenё nё pёrputhje tё plote me ligjet, rregulloret dhe 
Direktivat e BE-se dhe vendeve tё tjera tё zhvilluara. 

 Shmangia e rrezikut që paraqësin lёndё tё pa kontrolluara, tё pa testuara dhe 
vecanёrisht tё pa aprovuara nga organizma shteterore tё kontrollit, është detyrё 
e dorёs sё parё nё ruajtjen e shёndetit tё konsumatorit. 

 Siguria ushqimore e cila ndikohet nё mёnyrё tё dukshme nga faktore tё 
patrajtuar mё parё, duhet tё nxisё organizmat autoritare pёrgjegjёs, që tё 
ndёrtohet njё strukturё efikase dhe funksionuese.  
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Përmbledhje 
 

Ky studim shqyrton njohuritë aktuale mbi rreziqet e sigurisë ushqimore nga materiale të 
paketimit gjatë ruajtjes së tyre. Për shkak të procesit të migrimit të përbërësve kimike të ndryshëm nga 
materiali paketues në ushqim, i kushtohet kujdes ndikimit tek konsumatori. Migrimi (ndikimi i difuzionit 
fizik dhe kimik) është bërë pjesë integrale e sigurisë ushqimore. Vëmendje e veçantë i është kushtuar 
hartimit dhe zbatimit të legjislacionit të EU dhe FDA. Për vlerësimin e procesit të migrimit paketim-
ushqim përveç përdorimit të softuerëve, përdoren me shumë sukses modelimet matematike për të 
llogaritur matematikisht  masën e migrimit duke na bërë të mundur parashikimin e procesit të migrimit 
në sipërfaqen ndarëse Paketim-Ushqim si dhe llogaritjen e limitit të jetëgjatësisë së ruajtjes së 
ushqimit në disa materialeve paketuese.Janë kryer seri matjesh eksperimentale  me metoda analitike 
instrumentale FTIR, HPLC, GC-MS etj. Analiza kimike, e realizuar eksperimentalisht, saktëson 
vlerësimin matematik të migrimit, dhe tregon përputhshmërinë e rezultateve të mara, me vlerat e 
rekomanduara nga legjislacioni i BE-së. Mungesa e legjislacionit specifik dhe obligimit për të 
kontrolluar përputhshmërinë e cilësisë së materialeve paketuese të ushqimeve në Kosovë, ndikon 
negativisht në sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorit.  
 
Fjalë kyçe: siguria ushqimore, migrimi nga materialet paketuese ne ushqim, koefiçienti i  difuzionit, 

modelimi i migrimit. 
 
 
 
Abstract 
 
            This research examines the current knowledge on food safety risks from packaging materials 
during their storage. Due to migration process of different chemicals from package in contact with 
food, can migrate into food and have a harmful effect on customers. Migration (impact of physical and 
chemical diffusion) has become an integral part of ensuring food safety. Special attention has been 
given to the drafting and implementing the EU and FDA legislation. For evaluation of the migration-
food packaging besides using software, used very successfully mathematical modeling to 
mathematically calculate the extent of migration by enabling us forecast the migration process in 
surface-Food Packaging division and the calculation of the lifetime limit storage of food in some 
packaging materials. Series of experimental measurements were performed with instrumental 
analytical methods FTIR, HPLC, GC-MS etc.. Chemical analysis, performed experimentally, specify 
the mathematical evaluation of migration, and shows the results obtained comply with the values 
recommended by EU legislation.  The lack of specific legislation and the obligation to check the 
compliance of the quality of food packaging materials in Kosovo, negatively affecting food safety and 
consumer health. 
 

Keywords: Food safety, migration from packaging materials into food, diffusion coeficient, modeling 
of migration process 
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