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Uji ka rendësi te madhe për njerëzimin por edhe për kafshët. Rreth 3/4 e tokës
është ujë. Uji gjendet kudo ne natyre, edhe ne trupin e njeriut edhe te trupi i
kafshëve. 95 % e trupit te njeriut është ujë. Uji ka rendësi edhe ne bujqësi e
blegtori. Uji ka rendësi për bujqësinë sepse me ujë ujiten bimët e ndryshme pa te
cilin bimët s'mund te jetojnë. Uji ka rendësi edhe ne blegtori te gjitha kafshët e
kanë një pjesë te trupit me ujë, gjithashtu ka dobi edhe se te gjitha kafshët pin ujë.
Jeta e njeriut nuk do te ishte e mundur pa ujë sepse : njeriu e shfrytëzon atë për
shume gjera, për pastrim, pirje etj. Gjithashtu uji ka rendësi edhe ne tregti (biznes)
sepse subjekte te ndryshme e filtrojnë ujin dhe e shesin atë e kështu ato kane te
ardhura te larta. Dihet se njeriu mund të jetojë rreth një muaj pa ushqim, por
vetëm 5 deri në 7 ditë pa ujë!
Uji është lëng pa erë, pa shije dhe pa ngjyrë. Njeriu humbë çdo ditë rreth 1.5 deri
2.5 litra ujë, gjë që duhet zëvendësuar me anë të pirjes së rregullt të ujit. Rreth 2/3
e peshës trupore përbëhet nga uji. Kjo sasi uji nuk është e njejtë tek të gjithë, varet
nga mosha dhe gjinia.
Nga mungesa e ujit rritet rreziku i sëmundjes së veshkëve, bllokimi dhe infeksioni
i rrugëve të urinimit, tharja e lëkures dhe mukozes, që mundëson depërtimin
më të lehtë të virusëve dhe bakterieve në mbrendi të trupit.
Gjatë temperaturave të larta, aktiviteve të rënda fizike, diaresë dhe etheve, shtohet
nevoja për ujë. Ata që djersiten shumë, ata që shpesh janë në lëvizje e udhëtim ose
ata të cilët me kënaqësi shkojnë në saunë, duhet të llogarisin se duhet shtuar
sasinë e ujit deri më tri herë! Etja shkaktohet kur trupi ynë ka humbur më shumë
se 0.5 % të peshës në formë të ujit, d.m.th. një person që peshon 70 kg ndjen etje
pas një humbje prej 350 ml te ujit.
Shpesh ndodh që kjo ndjesi të mos përceptohet e sidomos në pleqëri, kur bie
aktiviteti i qelizave dhe receptorëve që përceptojnë etjen. Në gjendje stresi fare
pak mund të përceptojmë etjen, që ka për pasojë zvogëlimin e koncentrimit dhe
shfaqjen e lodhjes. Shkaktarë i shpeshtë i kokëdhembjeve është uji i pakët në
organizëm.
Uji ndihmon të humbni në peshë, pa marrë parasysh se ç’lloj diete mbani. Uji nuk
përmban kalori, por ndihmon në harxhimin e energjisë p.sh. ata që pinë 1.5 deri 2
litra ujë (edhe ata që vuajnë nga mbipesha) në ditë bëjnë djegien e 100
kilokalorive ( rreth 7000 kcal permban 1 kg ind djamor). Gjatë çdo ngrënie,
shoqëroni ushqimit lëngje, e veçanërisht preferohet 0.5 l ujë (jo të ftohtë) para
ushqimit, sepse mbush lukthin dhe stimulon metabolizmin. Varësisht nga
mbingarkesat dhe aktivitetet fizike që kryejnë individë të caktuar, marrja e
lëngjeve në sasi të madhe është e domosdoshme.
Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë.

Ai është i domosdoshëm për të gjitha format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i
gjithanshëm. Pa të, jeta siç e njohim ne, do të ishte e pamundur.
Duket i pangjyrë në sasi të vogla për syrin tonë, megjithëkëtë mund të shihet si i
kaltër në sasi të mëdha ose me vegla shkencore. Uji është një lëngu më i përhapur
në tokë.
Formula kimike e tij është H2O.Gjendet më tepër në oqeane dhe kësulat e
akullta polare, por edhe në re, lumenj.Në planetin tonë, uji është në lëvizje
të vazhdueshme qarkulluese duke përfshirë avullimin, reshjet dhe derdhjen në
det.Uji i përshtatshëm për t´u pirë nga njeriu quhet ujë i pijshëm. Uji që nuk është
i përshtatshëm për t´u pirë, por që nuk është i rrezikshëm për njerëzit dhe quhet
ujë i sigurt.Ky burim natyror po bëhet gjithnjë e me tepër më i pakët në disa
vende, dhe sigurimi i tij është shqetësim i madh shoqëror dhe ekonomik
Uji është një tretës shume i mire dhe tret shume lloje substancash. Substancat qe
treten mire ne ujë quhen hidrofilike, mund të themi janë mike të ujit.Substancat qe
nuk treten mire ne ujë quhet hidrofibike mund të themi se kanë frikë nga uji.
Uji duhet të jetë i lehtë dhe pak i mineralizuar. Sasia e mineraleve të tretura në ujë
është një tregues bazë për ujin mineral natyral, paraqitur në etiketë në formën e
parametrit “Mbetje e thatë në 180˚C në mg / l". Sa më e ulët të jetë kjo vlerë, aq
më i mirë është uji. Ujërat me mbetje të thatë nën 150 mg/l konsiderohen ujëra të
lehtë.
Uji duhet të jetë i pasur në minerale të dobishme për trupin e njeriut. Ndër
mineralet e dobishme përmenden: Magnezi që mbron zemrën, veshkat, sistemin
muskular dhe ndihmon tretjen, Kalciumi si element integrues i kockave dhe i
rëndësishëm për sistemin dentar, Bikarbonatet në sasi të konsiderueshme
ndihmojnë tretjen dhe janë pozitive për asimilimin e energjisë në formën e duhur,
etj. Substancat që duhet të jenë prezente në sasi të limituara janë Natriumi i cili në
sasi të mëdha pengon proçesin e qarkullimit të ujit në organizëm, Nitratet që janë
substanca ndotëse dhe gjithashtu produkti nuk duhet të shfaqë asnjë prezencë
Nitritesh.
Uji ka formulën kimike H2O që domethënë se një molekulë uji përbëhet nga 2
atome hidrogjen dhe një oksigjen. Mund të përshkruhet jonikisht si HOH, me
jonin hidrogjen (H+) i lidhur me grupin hidroksid (OH−). Uji është në ekuilibër
dinamik midis gjendjes së gaztë dhe asaj të lëngët në temperaturë dhe trysni
standarde. Uji në vetvete është pa shije dhe pa ngjyrë por në kontakt të gjatë me
ajrin lidhet me dyoksidin e karbonit (CO2) dhe merr një shije të athët acidi
karbonik që nuk është i mirë për shëndetin.

Aktiviteteti ALPIN sh.pk me objekt “Përpunim mbushje dhe ambalazhim
uji” ushtronë veprimtarinë e tij në Shkodër Reç Malësi e Madhe, prona ka
komunikim të mirë me rrugën nacionale.
Ndodhet në zonën kadastrale 3079
Kufizimet.
Në veri kufizohet nga pasuria nr
Në lindje kufizohet nga pasuria nr
Në jugë kufizohet nga pasuria
Në perëndim kufizohet nga pasuria

546/2.
544/2,543
544/2.
546/1.

Sipërfaqja totale është 3162 m2 ndërsa sipërfaqa e ndërtimit është 1540
m2objekti është i rrethuar me pemë dekorative.
Hyrja për në aktivitet kryhet direkt nga rruga ekzistuese.
Ndërtesa ku ushtrohet ky aktivitet është një katëshe me të gjithë aksesorët e
domozdoshëm për mbrojtjen e mjedisit.
Ortofoto e veprimtarisë
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Përshkrimi teknollogjik.
Pika e marjes së ujit ka një largësi prej 12 000 m nga objekti ku kryhet
përpunimi si dhe ambalazhimi i këtij uji.
Godina ku ushtron veprimtarine aktiviteti ALPIN sh.p.k, per prodhimin e ujit te
pishem dhe pijeve jo alkolike nuk ka asnje lloj mbetjeje, pasi dhe ato kuti ose
letra qe dalin u jepen kompanive te cilet i riciklojne.
Ne kete subjekt jane te punesuar rreth 36 punonjes te cilet jane trajnuar dhe
specializuar ne fushen perkatese te ketij aktiviteti.
Subjekti perdor lende te pare 100 % uji natyral nga burimi qe del nga Alpet e
rrjollit, ku i nenshtrohet nje procesi teknologjik per pastrimin dhe sterilizimin e
tij sipas standarteve te BE dhe per ta bere sa me konkurues ne treg, ku cikli i
prodhimit dhe ruajtjes eshte teresisht i mbyllur dhe me kontakte teper minimale
me elementet e mjedisit pra eshte miqesore me mjedisin pasi nuk ka asnje lloj
mbetje.
1.Paisjet dhe Skema teknollogjike e linjes se prodhimit te ujit






Para filter per ujin –mekanik
Mates uji
Filter me kuarc Filter me karbon Filter uji 1 mikron Ozonator
Paisje e larjes se shisheve; Paisje e mbushjes se shisheve
Elektropompa qe percjell ujinq=0,6l/sek h=20m. Pajisja e depozitimit te
ujit
 Pajisja e dezinfektimit me rreze Pajisja e mbushjes se shisheve
 Pajisja e etiketimit
 Krahas tyre pjese e infrastruktures se linjes jane tubat e furnizimit dhe
shkarkimit, kondravalvula te ndryshme, saracineska te ndryshme,,
galixhante etj.

 Ambalazhimi dhe mbushja e ujit behet me nje teknologji nder me te
avancuarat, e realizuar nga firma me te njohura ne tregun europian ,duke
siguruar nje linje plotesisht automatike.
Subjekti me aktivitetin e zhvilluar deri me tani, bazuar ne marredheniet
korrekte qe ka vendosur me klientet e tij, si dhe ne eksperiencen disavjecare
dhe mbi te gjitha me cilesine e mire te sherbimit ka treguar se eshte serioze
ne aktivitetin e biznesit qe zhvillon.
Cikli i punes eshte teresisht i mbyllur dhe me kontakte teper minimale me
elementet e mjedisit pra eshte miqesore me mjedisin.
Zhurmat jane normale dhe jane te pranishme vetem gjate orarit te punes .
Nuk ka shkarkime te ndryshme ne ambjent.
Furnizimi me uje dhe energji eshte i plote dhe me kontrata te rregullta me
OSHEE.
Teknologjia e instaluar per veprimtarine e mesiperme eshte ne parametra
optimale, dhe nuk le asnje lloj mbetjeje.
Pamje te brendeshme te aktivitetit

Pamje te jashtme te aktivitetit.

Aktiviteteti ALPIN sh.p.k

