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Objektivat
Zhvillimi i sensorit elektrokimik për përcaktimin e komponimeve fenolike bazuar në
elektrodat me materiale karboni.
Kërkimi i një modifikuesi sipërfaqësor dhe në brendi te elektrodat pastë karboni me
qëllim rritjen e ndjeshmërisë për derivatet e fenoleve të zëvendësuara si klorfenolet
dhe nitrofenolet, duke përdorur teknikat voltametrike të analizës.
Studimi elektrokimik i elektrodave të modifikuara me nanogrimca të plumbit, zinkut
dhe bakrit duke përdorur teknikën e voltametrisë ciklike me qëllim studimin e
mekanizmit të reaksionit elektrokimik të fenolit dhe hidrokinonit në këto elektroda.
Përdorimi i oksidit të grafenit të reduktuar elektrokimikisht (OGRE) si material i cili
rrit efektin elektrokatalitik të elektrodës në përcaktimin e klorfenoleve, gjithashtu
duke inkorporuar oksidin e kromit në oksidin e grafenit përmes modifikimit kimik të
tij para depozitimit në sipërfaqe të elektrodës.
Përdorimi i cetiltrimetilamonium bromurit (CTAB) si substancë tensioaktive duke
mundësuar rritjen e përqendrimit të analitit në sipërfaqe të elektrodës përmes
interaksionit jonik, që ndodh ndërmjet anioneve fenolike dhe jonit amonium të
CTAB, i cili adsorbohet në sipërfaqe të pastës së karbonit nëpërmjet pjesës hidrofobe
të kësaj molekule.
Optimizimi i parametrave të punës për sensorin e ri në teknikën e voltametrisë me
puls diferencial, duke përfshirë ndryshimin e vlerës pH, kohën e akumulimit,
përqendrimin e surfaktantit dhe aplikimi i metodës së zhvilluar në përcaktimin e
nitrofenoleve dhe klorfenoleve në mostra reale.
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Hyrje
Një ndër problemet më sfiduese me të cilat ballafaqohen shoqëritë e
industrializuara në ditët e sotme është edhe ndotja e mjediseve jetësore dhe ambientit
në përgjithësi me kimikate të rrezikshme dhe helmuese. Proceset e ndryshme
industriale krijojnë një llojshmëri të madhe të ndotësve organikë dhe inorganikë, të
cilët përmes ujërave të zeza arrijnë në mjedis dhe mund të shkaktojnë efekte të
dëmshme për njeriun dhe ekosistemet në përgjithësi [1,2]. Një prej ndotësve organikë,
i cili është gjetur në ujëra të zeza dhe ujëra rrjedhëse industriale është edhe fenoli, i
cili është një ndotës karakteristik dhe nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për
Mbrojtjen e Mjedisit “USEPA” konsiderohet si ndotës me prioritet [3–5]. Në shumë
procese industriale, ndër mbetjet hedhurinë gjenden edhe fenolet. Fenole si produkte
hedhurinë përftohen në rafineritë e naftës, gjatë sintezave të kimikateve, ngjyrave,
plastikave, sintezat e pesticideve dhe herbicideve, rrëshirave fenolike, rrëshirave të
formaldehidit dhe sintezës së kaprolaktamit, gazifikimit të qymyrit dhe lëngëzimit të
tij, nxjerrjen sipërfaqësore në minierat e qymyrit, në uzinat e çelikut dhe fabrikat
farmaceutike [2,6–8]. Prania e përhapur e komponimeve fenolike në ujërat rrjedhëse
industriale dhe efektet e tyre të dëmshme për njeriun dhe ekosistemet ka bërë që ato të
konsiderohen si ndotësit kryesorë të ujërave hedhurinë të industrive. Mundësia e
depërtimit në tyre nga mbetjet industriale në ujërat sipërfaqësore, ato nëntokësore
dhe në toka duke i ndotur ato, ka shkaktuar shqetësime të mëdha në zona të ndryshme
në mbarë botën [1,9,10]. Sasi të konsiderueshme të fenolit janë gjetur në ujëra
nëntokësore [11,12]. Komponimet fenolike, klorofenolet dhe krezolet, të cilat
shpeshherë janë të pranishme në ujëra hedhurinë industriale dhe tokat e kulluara apo
shpëlara nga to, janë të njohura për efektin e tyre helmues si për njeriun ashtu edhe
për botën e gjallë ujore [1,9]. Fenoli dhe derivatet e tij konsiderohen në mesin e
ndotësve të dëmshëm, për faktin se janë helme dhe me rrezikshmëri të lartë për
organizmat e gjallë edhe në përqendrime të vogla [1]. Bazuar në parametrat e
përcaktuar në Direktivën për Ujë të Pijshëm të Bashkimit Evropian, sasia maksimale
e lejuar e fenolit në ujë të pijshëm është 0.5 μg L-1[13]. Sipas rekomandimit të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), përqendrimi i lejuar i përbërësve
fenolikë (fenoleve) në ujin e pijshëm është 1 μg L-1 [14,15], kurse sipas rregulloreve të
USEPA kërkohet ulje e përmbajtjes së fenolit në ujërat e zeza nën 1 mg L-1 [16].
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KAPITULLI I
1. Fenolet
Komponimet fenolike (fenolet) janë grup i komponimeve organike, të cilat
kanë të paktën një grup hidroksil të lidhur drejtpërdrejtë në unazën aromatike. Në
varësi të numrit të grupeve hidroksile të lidhura në unazën aromatike komponimet
fenolike njihen si fenole monohidrike, dihidrike, trihidrike dhe polihidrike [17]. Po
ashtu fenolet në përbërjen e tyre mund të kenë një unazë benzenike (fenolet
monociklike) apo dy e më shumë unaza benzenike, të cilat mund të jenë të ndërfutura,
këto komponime njihen si fenole policiklike [4]. Komponimet fenolike, të cilat në
strukturën e tyre përmbajnë dy apo më shumë grupe hidroksile të lidhura në unazat
aromatike njihen si polifenole [1]. Anëtari më i thjeshtë përfaqësues i komponimeve
fenolike është fenoli, C6H5OH, i cili përmban një grup hidroksil të lidhur në unazë të
benzenit dhe ka një rëndësi të madhe në prodhimet industriale. Shumë nga vetitë e
fenoleve janë të ngjashme me ato të alkooleve, kjo për shkak të pranisë së grupit
hidroksil në strukturë të këtyre komponimeve [18].
Fenolin për herë të parë e izoloi kimisti gjerman Friedlieb Ferdinand Runge
nga katrani në vitin 1834 dhe e quajti “acid karbolik” ose “acid vajguri”, kurse fenolin
e pastër kristalor për herë të parë e përfitoi kimisti francez Auguste Laurent më 1841
dhe e quajti “hidrat i fenilit” (hydrate de phényle) ose “acid fenik” (acide phénique).
Përderisa fenoli u bë objekt i një numri të madh hulumtimesh të viteve të dyzeta të
shekullit XIX, atë e përftoi edhe kimisti francez Charles Frederic Gerhardt në vitin
1843 duke nxehur acidin salicilik me gëlqere dhe komponimit të përfituar në këtë rast
i dha emrin fenol [4,19].
Fenoli është njëhidroksi derivat i benzenit “hidroksibenzen” (hydroxybenzene)
[20], ku benzeni njihet me emrin e vjetër “fene”. Emri sistematik për C6H5OH është
benzenol, mirëpo emërtimi fenol për këtë komponim është pranuar sipas
nomenklaturës IUPAC, ndërsa komponimet që rrjedhin nga zëvendësimi i mëtejshëm
në unazën benzenike njihen si derivate të fenolit. Emërtimi i derivateve të fenolit
bëhet në atë mënyrë që numërimi në unazën aromatike fillon nga karboni që lidh
grupin hidroksil në drejtim të karbonit të zëvendësuar më të afërt me karbonin që lidh
grupin hidroksil [18].

fenoli

3-metilfenoli

5-klor-2-metilfenoli

Përveç emrave sipas nomenklaturës IUPAC, për emërtimin e një numri të
konsiderueshëm të komponimeve fenolike përdoren edhe emrat trivialë të tyre siç
është rasti me 1,2-benzendiol, 1,3-benzendiol dhe 1,4-benzendiol, të cilët njihen me
emrat si pyrokatekol ose katekol, rezorcinol dhe hidrokinon.
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1,2-benzendioli
(pyrokatekoli)

1,3-benzendioli
(rezorcinoli)

1,4-benzendioli
(hidrokinoni)

Po ashtu për të treguar pozicionin e zëvendësuar në unazën benzenike shpesh
përdoren edhe parashtesat orto-, meta- dhe para- (o-,m-, p-) për pozicionet 2, 3 dhe 4
ndaj karbonit, i cili lidh grupin hidroksil [18,20].

orto-nitrofenoli

meta-nitrofenoli

para-nitrofenoli

Në këtë punim kemi parapëlqyer të përdorim nomenklaturën sipas IUPAC, siç
përdoret në anglisht, mënyrë që përdoret gjerësisht edhe në Kosovë.

1.1.

Vetitë fizike dhe kimike të fenoleve

Fenolet më të thjeshta janë në gjendje agregate të lëngët ose të ngurtë me pikë
shkrirje të ulët. Janë komponime polare, por me polaritet më të vogël se alkoolet. Për
shkak të lidhjes hidrogjenore te fenolet, ato kanë pika vlimi mjaft të larta. Shumica e
fenoleve janë të patretshme në ujë ose kanë tretshmëri të vogël, kurse vetë fenoli ka
një tretshmëri 9g/100g ujë. Fenolet kryesisht janë pa ngjyrë, mirëpo ato oksidohen
lehtë duke formuar produkte të ngjyrosura [20].
Meqenëse fenolet janë komponime ku grupi hidroksil është i lidhur në unazën
aromatike atëherë këto dy grupe ndërveprojnë fuqishëm midis tyre duke formuar një
grup funksional ku në mënyrë të ndërsjellët njëri grup ndikon në vetitë e tjetrit. Vetitë
dhe reaktiviteti i këtij grupi funksional ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga
vetitë dhe reaktiviteti i dy grupeve të veçanta që e përbëjnë atë. Komponimet fenolike
janë komponime difunksionale ku grupi hidroksil përcakton aciditetin e fenoleve,
kurse unaza benzenike karakterizohet me bazitetin e fenoleve [4,18].
Prania e grupit hidroksil te fenolet në mënyrë të theksuar përcakton vetitë fizike
të tyre dhe kjo mundëson që fenolet të formojnë lidhje hidrogjenore me molekula të
tjera të fenoleve të ndryshme, por edhe me molekula të ujit. Prania e lidhjeve
hidrogjenore ndërmolekulare mes molekulave të fenoleve, po ashtu edhe mes
molekulave të fenoleve dhe atyre të ujit, i bën fenolet që të kenë pika më të larta të
shkrirjes dhe të vlimit, si dhe të kenë tretshmëri më të madhe në ujë krahasuar me
2

komponimet me masa molare të përafërta, siç janë arenet dhe aril halogjenuret, të cilat
përmbajnë grupe alkilike, përkatësisht halogjenure krahasuar me grupin hidroksil që
përmbajnë fenolet [4,18].
Po ashtu disa derivate të fenoleve mund të formojnë lidhje hidrogjenore
brendamolekulare ndërmjet grupit hidroksil dhe zëvendësuesit, e kjo shkakton që
izomerët e fenoleve të kenë pika të ndryshme të vlimit. Një rast i tillë është onitrofenoli, i cili në 760 mmHg ka pikë vlimi dukshëm më të ulët 215.8 oC, krahasuar
me izomerët meta (277.6 oC) dhe para (279 oC) të tij, po ashtu o-nitrofenoli ka
tretshmëri theksueshëm më të vogël në ujë krahasuar me dy izomerët tjerë [18,20].

1.2.

Aciditeti i fenoleve

Fenolet karakterizohen si komponime me veti acide dhe njëherit kjo është
vetia më e theksuar e tyre. Vlen të theksohet se fenolet kanë veti më të shprehura
acide (pKa rreth 10) sesa alkoolet (pKa 16-20), kurse më pak të shprehura acide sesa
acidet karboksilike (pKa afërsisht 5). Aciditeti i fenoleve shfaqet kryesisht për shkak
të shpërndarjes së ngarkesës elektrike te fenolet, e cila bën që oksigjeni i grupit
hidroksil (-OH) të jetë më pozitiv. Si rezultat protoni mbahet i lidhur më dobët dhe
fenolet mund ta lirojnë lehtësisht këtë proton duke formuar jonin fenoksid, i cili
stabilizohet me anë të rezonancës siç është paraqitur më poshtë:

Strukturat rezonuese të jonit fenoksid

Siç duket ngarkesa negative është e shpërndarë mes oksigjenit dhe atomeve të
karbonit në pozicionet orto dhe para ndaj atomit të oksigjenit. Ky delokalizim i
ngarkesës negative të tij bën që joni fenoksid të jetë stabilizuar fuqishëm. Nëse bëjmë
një krahasim në aciditetin që shprehin, p.sh., fenoli është më shumë se një milion herë
më acid se etanoli, kurse disa qindra mijëra herë më pak acid se acidi acetik [18].
Me anë të tretësirave ujore të hidroksideve, si p.sh. NaOH, fenolet shndërrohen në
kripërat përkatëse të tyre, kurse kjo nuk mund të arrihet me anë të tretësirave ujore të
bikarbonateve.

Acidet minerale, acidet karboksilike dhe acidi karbonik kripërat e fenoleve i kthejnë
përsëri në fenole [20].

Ndikimi i zëvendësuesve në aciditetin e fenoleve në përgjithësi është i vogël.
Në rastin e zëvendësimit alkilik në unazën aromatike ndryshimi në aciditetin e
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fenoleve është thuaja i papërfillshëm pavarësisht pozicionit të grupit alkil, kjo për
faktin se janë grupe me elektronegativitet të vogël. Mirëpo në rastin kur zëvendësuesi
është me karakter elektron-tërheqës të fortë, siç është rasti i grupit nitro (-NO2),
vërehet ndryshim i dukshëm në aciditetin e fenoleve në varësi të pozicionit të
zëvendësuar [18].

1.3.

Reaksionet e fenoleve

Komponimet fenolike janë komponime të përshtatshme për të qenë pjesë e
shumë reaksioneve kimike me komponime të ndryshme duke formuar produkte me
interes praktik. Në shumicën e reaksioneve të tyre fenolet sillen si specie nukleofile,
kurse reagjentët me të cilët reagojnë kryesisht janë elektrofile. Te këto reaksione si
oksigjeni i grupit hidroksil po ashtu edhe unaza aromatike mund të jenë pozita të
reaktivitetit nukleofilik të fenolit përkatës. Reaksionet, të cilat zhvillohen në unazë
njihen si reaksione të zëvendësimit elektrofil aromatik. Grupi hidroksil është
substituent aktivues shumë i fuqishëm dhe kështu zëvendësimi elektrofil aromatik te
fenolet zhvillohet shumë më shpejtë dhe nën kushte të buta sesa në benzene [4,18].

m-fluorfenoli

bromi

2,4,6-tribrom-3fluorfenoli (95%)

bromuri
i hidrogjenit

Po ashtu acil kloruret dhe anhidridet acidike reagojnë me fenole, si në unazën
aromatike (C-acilimi) ashtu edhe në oksigjenin e grupit hidroksil (O-acilimi), dhe
reaksionet e tilla njihen si acilim i fenoleve.

fenoli

aril keton
(produkt i C-acilimit)

aril ester
(produkt i O-acilimit)

Reaksioni më i rëndësishëm i acetilimit të fenoleve është ai i përftimit të aril
esterit më të njohur, acidit o-acetilsalicilik, i njohur më mirë si aspirinë. Ky reaksion
zhvillohet me acetilimin e grupit hidroksil-fenolik të acidit salicilik, kurse në
përgjithësi procesi përfshin sintezën e acidit salicilik dhe aspirinës duke u nisur nga
fenoli si substancë fillestare. Këtë proces për herë të parë e ka zbuluar në shekullin
nëntëmbëdhjetë kimisti gjerman Hermann Kolbe dhe njihet si reaksioni i KolbeSchmitt-it [18].
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acidi salicilik
(acidi o-hidroksibenzoik)

anhidridi acetik

acidi o-acetilsalicilik (aspirina)

acidi acetik

Reaksioni i përftimit të aril etereve, i njohur si metoda e Williamson-it,
zhvillohet lehtësisht në mes të jonit fenoksid me një alkil halogjenuri dhe paraqet
proces të alkilimit të oksigjenit të grupit hidroksil të fenolit përkatës. Zhvillohet në
kushte të nxehjes së lehtë dhe në prani të një baze të përshtatshme, siç është karbonati
i natriumit.

anioni
fenoksid

alkil
halogjenuri

alkil aril
eteri

anioni
halogjenur

Në mesin e reaksioneve të fenoleve po ashtu janë të shprehura reaksionet e
oksidimit, ku fenolet janë më lehtë të oksidueshme krahasuar me alkoolet. Një numër
i madh i acideve dhe agjentëve oksidues inorganikë mund të bëjë oksidimin e
fenoleve. Rastet më të aplikuara të oksidimit të fenoleve nga kimistët organik janë ato
që përfshijnë derivatet e 1,2-benzendiolit (pyrokatekolit) dhe 1,4-benzendiolit
(hidrokinonit). Oksidimi i tyre me oksid argjendi apo me acid kromik jep komponime
dikarbonile të konjuguara, të njohura si kinone, pra o-benzokinoni dhe p-benzokinoni
[18,20].

hidrokinoni

p-benzokinoni
(76-81%)

metilpyrokatekoli

4-metil-1,2-benzokinoni (68%)
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Po ashtu në rastin e fenoleve janë të njohura edhe reaksionet e kondensimit,
polimerizimit dhe të tjera reaksione ku fenolet shërbejnë si substanca të ndërmjetme të
reaksioneve [4].

1.4.

Burimet e fenoleve

Fenoli për herë të parë është izoluar në fillimet e shekullit të nëntëmbëdhjetë
nga katrani i qymyrit dhe deri në Luftën e II-të Botërore ka qenë burimi natyror dhe
kryesor i prodhimit të fenolit. Megjithatë sot nga mbi 2 milion ton fenol që prodhohen
për çdo vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm një sasi e vogël e fenolit
ekstraktohet nga katrani i qymyrit. Metodat e përfitimit sintetik të fenolit kanë
zëvendësuar gati plotësisht metodën e ekstraktimit nga burimet natyrore [18].
Nevoja gjithmonë në rritje për komponimet fenolike ka bërë që në vazhdimësi
të zhvillohen më tej edhe metodat e përfitimit sintetik të tyre. Ndër metodat më të
hershme të përfitimit sintetik të fenolit njihen ato përmes acidit benzensulfonik dhe
klorbenzenit, të cilat janë zëvendësuar me procese moderne, ku ndër më të njohurit
janë procesi “Hock”, ku si komponente fillestare janë kumenet, pastaj përmes procesit
“Rasching – Dow” dhe përmes procesit të sulfonimit [4].
Sot pothuajse i tërë fenoli, i cili përdoret për qëllime komerciale prodhohet në
mënyrë sintetike dhe procesi më i përhapur i sintetizimit industrial të fenolit është ai
që fillon me oksidimin e izopropilbenzenit në atomet e karbonit benzilik. Ky proces
është tepër tërheqës nga pikëpamja ekonomike për shkak të përdorimit të reagjentëve
të lirë, siç janë oksigjeni dhe acidi sulfurik, si dhe faktit se gjatë këtij procesi
përfitohen dy kimikate me përdorim të madh industrial, siç janë fenoli dhe acetoni
[18,21].

izopropilbenzeni

1-metil-1-feniletil

fenoli

acetoni

Fenoli po ashtu përfitohet gjatë procesit të krekingut të naftës [4].
Procesi më i përhapur i sintezës laboratorike të fenoleve është ai nga aminat,
me anë të hidrolizës së kripërave të tyre përkatëse diazonium [20].

o-toluidina

o-krezoli

Po ashtu fenolet mund të përfitohen me kombinimin e oksidimit Baeyer-Villiger dhe
hidrolizës së estereve [18,21].
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p-metoksiacetofenoni

1.5.

4-metoksifenil
acetati (66%)

metil-4-betoksibenzoati
(9%)

Origjina natyrore e fenoleve

Komponimet fenolike janë përbërës të zakonshëm të produkteve natyrore [22].
Për shembull vanilina, me aromë karakteristike, është produkti kryesor i ekstraktit të
fasules së vaniles, eugenoli është i pranishëm në vajin e karafilave, kurse tymoli në
trumzë [18,21,23].

vanilina

eugenoli

tymoli

Vlen të thuhet se 2,5-diklorfenoli është izoluar nga substanca mbrojtëse e një specie të
bimës së quajtur bar-pleshti, Δ9-tetrahidrokanabinoli është lënda me veti psikoaktive
në marihuanë, kurse tirozina është fenoli i vetëm i pranishëm në mesin e 20 amino
acideve si përbërës të proteinave. Fenoli i quajtur Zingeron është përbërës natyral
xhenxhefilit dhe është përgjegjësi për shijen pikante të tij [18].

2,5-diklorfenoli

Δ9-tetrahidrokanabinoli

(S)-tyrozina

Polifenolet kryesisht hasen te bimët e larta dhe ato janë përgjegjëse për karakteristikat
organoleptike, posaçërisht ngjyra dhe shija e ushqimeve dhe lëngjeve që derivojnë
prej tyre. Ato gjenden në farëra, në fruta dhe inde tjera të bimëve si në formë të lirë
ashtu edhe të konjuguara me sheqerna në formë të glukozideve dhe estereve. Shumë
pigmente bimore janë fenole treciklike dhe njihen si flavonoide, për arsye të
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strukturës së tyre të flavonit, të cilat përveç vetive tjera demostrojnë edhe veti të
antioksidantëve [1]. Flavonoidi, (+)-katekina, i cili gjendet në çaj të gjelbërt dhe në
verë të kuqe, konsiderohet për rolin që mund të luaj në incidencën e vogël të
aterosklerozës në Japoni dhe Francë. Të dy enantiomerët e katekinës sekretohen si

(+)-katekina

(‒)-katekina

përzierje racemike përmes rrënjëve të zambakut të larmë dhe (+)-katekina ka veti
antibakteriale, kurse (‒)-katekina i shkatërron bimët e tjera me të cilat bie në kontakt
[18].

1.6.

Përdorimi i fenoleve dhe përhapja e tyre

Komponimet fenolike përbëjnë një nga grupet më të zakonshme të
metabolitëve dytësorë (sekondarë) të bimëve dhe kanë funksione që ndryshojnë nga
pigmentimi deri te rritja e bimëve, duke përfshirë edhe mbrojtjen nga sulmet
mikrobiologjike dhe grabitqare [23]. Po ashtu ato mund të formohen në mjedis
përmes proceseve biologjike apo abiotike [24]. Në bimë janë të pranishme mijëra
komponime fenolike dhe ato klasifikohen bazuar në strukturën kimike të tyre. Fenolet
me strukturë më të thjeshtë përbëhen nga një unazë benzenike C6, pastaj komponimet
benzenike me strukturë C6-C1, siç janë acidet benzoike dhe fenolet me strukturë
kimike C6-C3-C6, të përbëra nga dy unaza të benzenit dhe një unaze heterociklike
piranike, të cilat janë karakteristikë e flavonoideve [23].
Fenoli, përfaqësuesi më i thjeshtë i fenoleve, ka gjetur një rëndësi të
konsiderueshme si material fillestar për një numër të konsiderueshëm të
komponimeve të ndërmjetme dhe produkteve përfundimtare. Po ashtu fenolin e hasim
si komponent përbërës të produkteve natyrore apo të shtuar në produkte të
sintetizuara. Për shembull, ai është përbërës i ligninës, e cila është një biopolimer
kompleks dhe përbën 20-30% të peshës së thatë të drurit [1,4].
Komponimet fenolike përdoren në një sasi mjaft të madhe për qëllime të
ndryshme industriale [22,24]. Fenoli është përdorur si standard për testimin e
dezinfektantëve, si dhe për shkak të efektit të tij geramicidal dhe dezinfektues është
përdorur për prodhimin e ngjyrave dhe sapunëve geramicidal. Fenoli dhe disa
klorfenole janë përdorur si prezervativ në industrinë e lëkurës, prodhimin e ngjitësve
dhe substancave lidhëse të ndryshme [2,25].
Sikurse fenoli, komponimi amë i të gjitha komponimeve fenolike, ashtu edhe
derivatet e tij dhe komponimet tjera fenolike kanë gjetur përdorim të madh në
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industrinë e prodhimit dhe përpunimit të materialeve të ndryshme [1,2,6–8], po ashtu
prania e tyre është vërejtur në produktet finale të industrive të shumta [26]. Ndër to
mund të përmendim: përdorimi i tyre në sinteza të ndryshme kimike, në industrinë e
ngjyrave, masave plastikave, polimerëve [22], përdorimi i fenoleve si pesticide dhe
herbicide [27,28], përftimi i rrëshirave fenolike rrëshirave të formaldehidit dhe
sintezës së kaprolaktamit [29], në industrinë farmaceutike [20] dhe kozmetikë [23],
industrinë e përpunimit të lëkurave, industrinë e drurit si material mbrojtës i objekteve
dhe materialeve nga druri [28], etj. Po ashtu përpos në rastet e përmendura të
përdorimit, mbetje të fenoleve janë vërejtur dhe në ujërat industriale të industrive
tjera, si: rafineritë e naftës, gazifikimit të qymyrit dhe lëngëzimit të tij, mihjeve
sipërfaqësore në minierat e qymyrit, fabrikat e çelikut, industrinë e letrës, tekstilit,
qeramikës, impiantet e koksit, etj. [1,6–8].

1.7.

Klorfenolet

Klorfenolet janë një grup i komponimeve kimike, 19 izomerë, ku në unazën
aromatike të fenolit janë të lidhura një deri në pesë atome klori. Ekzistojnë pesë lloje
bazike të klorfenoleve: monoklorfenolet, diklorfenolet, triklorfenolet, tetraklorfenolet
dhe pentaklorfenolet [30].
Klorfenolet janë të tretshme mirë në tretësit organik, ndërsa në ujë kanë
tretshmëri të ulët. Megjithatë kripërat e klorfenoleve kanë tretshmëri të mirë në ujë.
Klorfenolet, të cilat përmbajnë më pak se 3 atome klori nuk kanë përdorim të gjerë,
përpos në rastin e prodhimit të klorfenoleve më të larta dhe herbicideve të acidit
klorofeniloksiacetik. Pentaklorfenoli dhe disa tetraklorfenole kanë gjetur përdorim në
mbarë botën kryesisht si fungicide dhe mjete mbrojtëse për materialet prej druri.
Mbetje të klorfenoleve janë gjetur në mbarë botën në mostra të tokës, ujit dhe ajrit, po
ashtu në produkte ushqimore, në inde dhe lëngje trupore të njeriut dhe të kafshëve.
Ndotja e mjedisit me klorfenole vjen kryesisht nga rrjedhjet industriale, trajtimi i
tokave bujqësore me ujë dhe materiale që përmbajnë klorfenole, zbërthimi i
herbicideve të acidit klorfeniloksiaceik dhe heksaklorbenzenit, si dhe formimi i tyre
spontan gjatë procesit të dezinfektimit dhe të deodorizimit. Klorfenolet, të cilat futen
në sferën mjedisore, kryesisht hasen në ujë, kurse sasi të vogla të tyre hasen në ajër,
prej tyre zakonisht mono- dhe diklorfenole, të cilat kanë pika më të ulëta të vlimit.
Toksiciteti i klorfenoleve bie me zvogëlimin e numrit të atomeve të klorit që
përmbajnë [30,31].

1.8.

Nitrofenolet

Nitrofenolet janë komponimeve kimike, të cilat përmbajnë grupin nitro (-NO2)
të lidhur në unazën aromatike të fenolit. Prej nitrofenoleve të cilat zakonisht hasen në
mjedis dhe të cilët mund të konsiderohen si ndotës toksik janë 2-nitrofenoli dhe 4nitrofenoli, të cilët janë shumë të ngjashëm mes tyre për nga vetitë dhe efektet e tyre.
Që të dy nitrofenolet janë të sintetizuara dhe nuk kanë prejardhje natyrore, kështu që
ekskluzivisht njeriu është përgjegjës për praninë e tyre në mjedis. Burimet kryesore të
këtyre dy kimikateve janë nga prodhimet dhe përpunimet industriale. 2-nitrofenoli si
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substancë e ngurtë është me ngjyrë të verdhë të çelët dhe aromë karakteristike të
ëmbël. 4-nitrofenoli në gjendje të ngurtë është i pangjyrë apo lehtësisht i verdhë me
shumë pak aromë. 2-nitrophenoli përdoret kryesisht për prodhimin e ngjyrave të
ndryshme, ngjyrave për pikturim, si kimikat në industrinë e gomave, kundër mykut,
etj. 4-nitrofenoli përdoret kryesisht për prodhimin e barnave, fungicideve, ngjyrave
dhe për errësimin e lëkurës [32,33]. Po ashtu nitrofenolet janë të pranishme në ujërat
hedhurinë të një numër të proceseve përpunuese të ushqimit, siç janë: distileritë e
verës, fabrikat e vajit të ullirit, procesi i zierjes së tapave, si edhe industria e
efluentëve sintetikë. Ata mund të formohen edhe nga oksidimi i shumë pesticideve,
përfshirë parationin dhe pesticide tjera organofosforikë, ose si reaktantë apo substanca
të ndërmjetme në prodhimin e pesticideve dhe kështu nitrofenolet janë ndotës të
rëndësishëm të tokës bujqësore dhe industriale si dhe ujërave komunale. Sipas US
EPA përqendrimi i 2-nitrofenolit, 4-nitrofenolit dhe 2,4-dinitrofenolit në ujërat
natyrore është i kufizuar në 10 µg L-1 [34].

1.9.

Impakti mjedisor i fenoleve

Komponime të natyrës organike janë shumë të përhapura në mjedis, shumë
prej tyre paraqesin shqetësim serioz për mjedisin dhe një sfidë të madhe në
minimizimin e efekteve të tyre në mjedis, kjo për shkak të përdorimit shumë të madh
të tyre, toksicitetit dhe përhapjes në gjithë mjedisin [1]. Prania e fenoleve qoftë edhe
në nivele shumë të ulëta, të rendit 1.0 ppm, paraqet një toksifikim ekstrem për jetën
ujore [35,36] dhe kjo paraqet një problem serioz në shumë shtete të botës [37].
Komponimet fenolike dhe efektet e tyre të dëmshme është gjetur të kenë dhënë
efektin e tyre në të gjithë sferën mjedisore duke përfshi tokën, ajrin dhe ujin
[30,33,38,39]. Mirëpo sasitë më të madhe të fenoleve, rrjedhimisht dhe efektet e tyre
të dëmshme për botën e gjallë janë vërejtur se vijnë nga prania e tyre në ujë. Ndotja e
ujërave natyrore është theksuar si një nga problemet më të mëdha të shoqërive
moderne dhe këtu fenolet zënë një vend të veçantë në mesin e ndotësve të ujërave
nëntokësore [2,11].
Komponimet fenolike të pranishme në ujë zvogëlojnë përqendrimin e
oksigjenit, i japin shije dhe aromë ujit të pijshëm, qoftë edhe në përqendrime minore
të derivateve të kloruara të fenoleve [40]. Shumica e klorfenoleve janë komponime
toksike, të biodegradueshme me vështirësi dhe shumë vështirë për ti larguar nga
mjedisi, prandaj përbëjnë një grup të veçantë të ndotësve toksikë prioritarë [41].
Klorfenolet të pranishme në mjedis mund të shërbejnë edhe si prekursorë të
komponimeve më toksike se ato dhe më të qëndrueshme në mjedis, siç janë dioksinat
dhe furanet [26].
Nitrofenolet po ashtu janë ndotës toksikë të zakonshëm, industrial dhe të
qëndrueshëm në mjedis. Komponimet aromatike që përmbajnë grupin nitro, për shkak
të aftësisë së grupit nitro për të tërhequr elektronet, i rezistojnë oksidimit kimik dhe
biologjik të tyre, si dhe hidrolizës. Nitrofenolet e pranishme në ujërat sipërfaqësore
zbërthehen më me lehtësi, kurse një kohë e gjatë duhet për tu zbërthyer kur ndodhen
më në thellësi të tokës dhe në ujërat nëntokësore [1]. Sasi të konsiderueshme të
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nitrofenoleve janë gjetur edhe në atmosferë, për të cilat mendohet të jenë për shkak të
emisionit direkt nga trafiku apo produkte të nitrimit të fenoleve në fazën ujore apo të
gazrave atmosferike [23].

1.10. Efektet shëndetësore dhe ekologjike
Efektet e ndotjes së mjedisit mund të jenë me pasoja jo vetëm për jetën e
njeriut, por edhe të kafshëve, peshqve, shpendëve, insekteve dhe gjallesave tjera.
Toksiciteti i një ndotësi organik përcaktohet në bazë të aftësisë së tij të qenësishme
për të shkaktuar një efekt të dëmshëm shëndetësor, siç mund të jetë aftësia për të
shkaktuar kancer, pastaj defekte të lindjes dhe sëmundje të tjera, te njeriu apo kafshët.
Fenolet mund të shkaktojnë dëmtime të qelizave të organizmave të gjallë, kjo është
treguar me eksperimentet e zhvilluara me kafshë, ku për një kohë të gjatë u janë futur
fenole që ka shkaktuar ndryshime në lëkurën e tyre, mushkëritë, mëlçi, membranave
mukozale dhe në veshkë [1,42]. Fenolet mund të futen në organizëm përmes
frymëmarrjes, me anë të gëlltitjes dhe absorbimit përmes kontaktit të lëkurës, kurse
dalja e tyre nga organizmi bëhet me anë të urinës ose duke u transformuar në
metabolit, që pastaj kryesisht del përmes urinës [43]. Në rast të depërtimit të fenoleve
përmes lëkurës në organizmin e njeriut, është shkaktuar errësimi i lëkurës dhe
dobësimi i muskujve. Dozat letale (vdekjeprurëse) të fenolit shkaktojnë ndryshime
strukturore dhe funksionale, nekrozë të mëlçisë dhe emfizemë. Helmimet e shkaktuara
nga komponimet fenolike shoqërohen me simptoma të kokëdhembjes, tharjes së fytit,
vjellje dhe diarre. Sipas raportimeve të tjera fenolet kanë efekt citotoksik në muskujt
skeletor dhe efekt neurotoksik në neuronet piramidale. Po ashtu fenoli dhe derivatet e
tij shkaktojnë mutacione gjenetike, duke mos lejuar lidhjen e helikseve të ADN dhe
penguar sintezën e ADN-së në qelizat e njeriut. Gëlltitja e fenolit prej 1 gram është
vdekjeprurëse për njeriun [1].
Ndonëse fenoli është antiseptiku i parë i përdorur në kirurgji dhe në përgjithësi
për trajtimin e plagëve, ai është një helm protoplazmatik, i cili i dëmton të gjitha llojet
e qelizave. Efektet toksikologjike akute të fenolit shprehen kryesisht ndaj sistemit
nervor qendror dhe mund të shkaktojë vdekjen për 90 minuta nga koha e ekspozimit.
Helmimi akut me fenol mund të shkaktojë shqetësime të rënda gastrointestinale,
mosfunksionim të veshkave, dështimin e sistemit të qarkullimit të gjakut, edemë të
mushkërive dhe konvulzione. Ekspozimi kronik ndaj fenolit përfshin dëmtimin e
organeve vitale, si shpretkën, pankreasin dhe veshkat. Dozat fatale të fenolit mund të
absorbohen edhe përmes lëkurës. Efektet toksike të fenoleve të tjera janë të ngjashme
me ato të fenolit [42].
Klorfenolet janë ndër ndotësit më toksikë të ujit dhe shkaktojnë dëmtime
serioze në organet vitale të njeriut [44]. Ato mund të formohen si produkte sekondare
në ujë edhe si rezultat i përdorimit të dozave të mëdha të dezinfektantëve halogjenikë,
si Cl2 apo HOCl [45].
2-klorfenoli është shumë korroziv dhe mund të shkaktojë lëndime të lëkurës,
gojës dhe sistemit gastrointestinal. Gjatë eksperimenteve laboratorike me kafshë,
është vërejtur se kur atyre u janë dhënë sasi të mëdha të klorfenoleve në ujë apo
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ushqim, ato kanë dhënë efektet e tyre në mëlçi dhe sistemin imunitar, si dhe humbje të
peshës. Dhënia e sasive të mëdha të klorfenoleve, minjve të gjinisë femërore dhe me
barrë, përmes ujit që kanë pirë ka shkaktuar reduktimin e numrit të vegjëlve të tyre
dhe të lindurit e tyre kanë qenë me peshë të vogël. Te kafshët nuk është treguar që
klorfenolet të kenë shkaktuar defekte të lindjes. Mirëpo ka evidenca që sugjerojnë se
njerëzit e ekspozuar ndaj klorfenoleve për një kohë të gjatë mund të kenë incidencë
pak më të lartë të kancerit [31].
Pesticidet e zakonshme, si lindani dhe heksaklorbenzeni përmes bimëve,
kafshëve dhe mikroorganizmave metabolizojnë deri në 4-klorfenol dhe sipas disa
kërkimeve aktuale 4-klorfenoli është kancerogjen ndaj brejtësve, mund të shkaktojë
devijime kromozomale dhe ndërlidhje me leukeminë, limfomën malinje dhe sakromën
e indeve të buta të njeriut [1].
Sipas raportimeve 2,4-diklorfenoli shkakton letargji, dridhje dhe konvulsione
te minjtë, kurse te punëtorët të përfshirë në prodhimin e pesticideve apo që u janë
ekspozuar klorfenoleve janë shfaqur puçrra dhe dëmtime të lehta të mëlçisë [44].
2,4,6-triklorfenoli është i dëmshëm nëse gëlltitet, thithet me frymëmarrje apo
përthithet përmes lëkurës, mund të shkaktoj acarim të rëndë të lëkurës dhe irritim të
syve. 2,4,6-triklorfenoli te minjtë ka shkaktuar leukeminë dhe kancer në mëlçi [31].
Nitrofenolet janë ndotës të zakonshëm toksikë, industrial dhe janë të qëndrueshëm në
mjedis [1]. Po ashtu edhe për nitrofenolet raportohen dëmtime me rastin e ekspozimit.
4-nitrofenoli është më i dëmshëm se 2-nitrofenoli kur jepet në sasi më të mëdha për
një kohë më të shkurtër [33].
Te minjtë, të cilët me anë të frymëmarrjes kanë thithur nivele mesatare të 4nitrofenolit për dy javë janë shfaqur çrregullime në sistemin e qarkullimit të gjakut,
duke zvogëluar aftësinë e gjakut për të bartur oksigjenin deri në inde dhe organe.
Megjithatë këto çrregullime janë eliminuar disa ditë pas ndërprerjes së ekspozimit të
tyre ndaj 4-nitrofenolit, kurse nuk janë vërejtur efekte tjera të dëmtimit të sistemeve
dhe organeve tjera [32,33].
Janë vërejtur irritime të lëkurës së kafshëve kur në lëkurën e tyre janë aplikuar sasi të
mëdha të 4-nitrofenolit dhe irritim i syve kur është aplikuar në sy. Megjithatë
nitrofenolet nuk janë të klasifikuara si kancerogjene për njeriun [33].
Sipas Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve për Njeriun, Agjencisë për
Hulumtimin e kancerit dhe Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit (EPA) nitrofenolet nuk
janë të klasifikuara si kimikate kancerogjene [32].

1.11. Metodat e përcaktimit të fenoleve
Fenolet dhe derivatet e tyre të zëvendësuara janë të njohura si komponime
shumë të përhapura në produkte natyrore dhe industriale, e kryesisht janë të
pranishme në rrjedhjet dhe mbetjet industriale. Ato përfshihen në mesin e ndotësve të
mëdhenj dhe të qëndrueshëm të mjedisit dhe radhiten në mesin e ndotësve primarë të
ujërave të zeza, për shkak të toksicitetit të lartë të tyre, shpenzimit të madh të
oksigjenit dhe biodegradueshmërisë të vogël të tyre [46–49]. Për shkak të efekteve të
tyre toksike në njerëz, kafshë dhe bimë, shumë fenole janë të përfshira në listën e
12

ndotësve primarë të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Shteteve të Bashkuara
(USEPA) [50]. Efektet e dëmshme të fenoleve dhe derivateve të tyre mund të
rezultojnë me helmime akute, ndryshime histopatologjike dhe mutagjenike, si dhe
mund të shkaktojnë kancerin [22].
Përhapja e madhe e fenoleve në mjedis si dhe rreziqet që ato sjellin kanë
shtruar nevojën gjithnjë e në rritje për një monitorim sa më adekuat të tyre dhe
minimizimin e efekteve të dëmshme për botën e gjallë. Përcaktimi cilësor dhe sasior i
fenoleve dhe derivateve të tyre ka një rëndësi të madhe për monitorimin dhe
kontrollin mjedisor.
Qysh në literaturë të hershme, ashtu edhe në atë të ditëve të sotme raportohet
për një numër të konsiderueshëm të metodave për përcaktimin e komponimeve
fenolike, të cilat asnjëherë nuk janë shteruese. Në mesin e metodave të përcaktimit të
fenoleve, që kanë pasur një shtrirje më të gjerë deri më sot, mund të përmendim
metodat optike si kolorimetria dhe spektrofotometria [51], kromatografia e gaztë me
spektrometri të masës (GC/MS) [52,53], kromatografia e lëngët me presion të lartë
(HPLC) [54], elektroforeza kapilare [55] dhe metodat elektrokimike [56]. Ndër këto
metoda të përmendura, te kolorimetria konvencionale dhe spektrofotometria lehtësisht
mund të vjen deri te interferimet e komponenteve tjera të ngjyrosura. Metodat tjera të
përmendura kërkojnë një kohë të gjatë dhe të vështirë për trajtimin paraprak të
mostrave, si dhe shpenzojnë sasi të mëdha të reagjentëve kimik, të cilët në vete mund
të shkaktojnë shqetësime edhe të natyrave tjera karshi mjedisit. Teknikat
elektrokimike kanë tërhequr interes të konsiderueshëm në përcaktimin e
komponimeve fenolike për shkak të thjeshtësisë së tyre, fleksibilitetit, lehtësisë së
aplikimit dhe kostos së ulët në krahasim me metodat tjera ekzistuese [57].
Për sa u takon fenoleve dhe derivateve të tyre, përcaktimi i mbetjeve të tyre në
mjedis dhe trajtimi paraqesin çështje të rëndësisë së madhe në fushën e hulumtimit.
Në të dyja sferat e hulumtimit, metodat e elektrokimike tashmë zënë një vend të
rëndësisë parësore [47–50,58–61]. Kryesisht këto metoda bazohen në oksidimin apo
reduktimin e drejtpërdrejtë të komponentës përkatëse në sipërfaqe të elektrodës. Për
këtë qëllim mund të shërbejnë elektroda të materialeve dhe formave të ndryshme.
Elektrodat e materialeve të karbonit kanë gjetur një përdorim të gjerë si elektroda
pune për arsye se ato janë mjaft të thjeshta, lehtë për tu përgatitur dhe trajtuar, si dhe
mundësia e modifikimit të shumëllojshëm të tyre [62].
Duke i marrur për bazë gjitha këto veti të favorshme të cilat i ofrojnë materialet
e karbonit, të cilët gjithnjë e më shumë po gjejnë zbatim në përdorimin e tyre si sensor
për fusha të ndryshme të hulumtimit, edhe ne në punën tonë hulumtuese i kemi
përdorur si elektroda pune këto materiale, konkretisht kemi përdorur elektrodat pastë
karboni [63] dhe elektrodat e printuara të karbonit [62]. Qëllimin tonë në këtë punim
doktorate e kemi drejtuar në ndërtimin e sensorëve të përshtatshëm kimikë, ku me anë
të metodave elektrokimike, do të bëjmë sa më të lehtë përcaktimin, matjen dhe
monitorimin e fenoleve që si klasë e komponimeve për njeriun, qeniet tjera të gjalla,
ambientet jetësore dhe mjedisin në përgjithësi paraqesin problem serioz dhe
rrezikshmëri të lartë për jetën dhe habitatet e tyre.
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KAPITULLI II
2. Metodat elektroanalitike
Metodat elektroanalitike bazohen në ndërveprimin e elektricitetit dhe kimisë,
përkatësisht në matjen e madhësive elektrike si: potencialit, rrymës, rezistencës dhe
sasisë së ngarkesës elektrike, si rezultat i marrëdhënies së tyre me parametrat kimikë,
për të përcaktuar përqendrimin e analitit ose për të karakterizuar reaktivitetin kimik të
tij [64,65]. Metodat elektroanalitike kanë gjetur aplikim të gjerë për qëllime analitike
duke përfshi monitorimin e mjedisit, kontrollin e cilësisë në industri, analiza
biomjekësore, etj. [64]. Një ndarje e thjeshtë e teknikave elektroanalitike mund të
bëhet mes atyre që matin një veti të tërësisë së tretësirës në celulën elektrokimike, siç
është përçueshmëria e tretësirës dhe teknikave ndërfaqësore, të cilat bazohen në
matjen e potencialit, rrymës apo ngarkesës elektrike, të cilat varen nga speciet e
pranishme në hapësirën ndërfaqësore ndërmjet elektrodës dhe tretësirës ku ndodhen
speciet, rasti i matjes së pH të tretësirës.
Metodat elektroanalitike ndërfaqësore varësisht nga lloji i sinjalit elektrik të
përdorur për matjen e sasisë së analitit ndahen në dy grupe kryesore: teknikat statike,
që bazohen në matjen e potencialit pa lejuar kalimin e rrymës nëpër tretësirën e
analitit – potenciometria dhe teknikat dinamike, me potencial të kontrolluar që lejojnë
kalime e rrymës nëpër tretësirë të analitit [65].

Figura 2.1. Klasifikimi i teknikave elektroanalitike.
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Që të dy llojet e metodave kërkojnë një celulë elektrokimike, e cila përbëhet nga të
paktën dy elektroda (përçues) dhe tretësira mbajtëse e mostrës (elektroliti). Metodat
potenciostatike kanë një varg përparësish si: ndjeshmëri të lartë, selektivitet ndaj
specieve elektroaktive, rend lineariteti të gjerë, mundësia e instrumentit portativ dhe
kosto të ulët, miniaturizim i lehtë dhe pajtueshmëria me teknologjinë moderne,
mundësia e specifikimit dhe një shumëllojshmëri e elektrodave dhe modifikimi i tyre
që lejojnë analiza në mjedise të pazakonta [64,66].

2.1.

Metodat voltametrike

Voltametria përmbledh një grup të metodave elektroanalitike dinamike (me
potencial të kontrolluar) me anë të cilave informatat për analitin merren duke e matur
rrymën, në celulën elektrokimike, si funksion të potenciali të aplikuar. Sinjali i cili jep
informatat për analitin fitohet nën kushtet që nxisin polarizimin e një elektrode të
vogël indikatore apo të punës. Në rastin kur monitorohet intensiteti i rrymës që është
proporcional me përqendrimin e analitit teknika quhet amperometri [67].
Teknika e parë voltametrike e zhvilluar nga kimisti çek Jaroslav Heyrovsky në
vitin 1922 është quajtur polarografi dhe për këtë në vitin 1959 ai është shpërblyer me
Çmimin Nobel për kimi [68]. Polarografia dallon nga metodat tjera voltametrike për
faktin se si elektrodë pune përdorë një elektrodë unike, që është elektroda pikuese e
merkurit [69].
Në fillim metodat voltametrike janë ballafaquar me një numër vështirësish në
aplikimin e tyre efikas për analiza rutinë. Megjithatë në vitet 1960 dhe 1970 janë bërë
përparime të theksuara në të gjitha fushat e voltametrisë si në aspektin teorik,
metodologjisë dhe instrumentimit, të cilat kanë rritur ndjeshmërinë dhe kanë zgjeruar
repertorin e metodave analitike [70]. Që nga fillimet e saj e deri më tani janë zhvilluar
forma të ndryshme të voltametrisë, ku në mesin e tyre mund të përmendim:
voltametria ciklike, voltametria me puls diferencial, voltametria me valë katrore,
voltametria zhveshëse, amperometria hidrodinamike, amperometria te sistemet në
rrjedhje, etj. [65].
Te metodat voltametrike efektet e potencialit të aplikuar dhe sjellja e rrymës
redokse janë shpjeguar me anë të disa ligjeve të mirënjohura. Potenciali i aplikuar
kontrollon përqendrimin e specieve redokse në sipërfaqe të elektrodës (CO0 dhe CR0)
dhe rendin e reaksionit (k0), siç është sqaruar me ekuacionin e Nernstit, përkatësisht
Butler-Volmerit. Në rastin kur rolin kontrollues gjatë matjes e luan procesi i
difuzionit, rryma që shfaqet nga procesi redoks (rryma faradeike) është e lidhur me
fluksin e materialit në pjesën ndërfaqësore elektrodë-tretësirë dhe sqarohen me ligjin e
Fickut.
Për një reaksion elektrokimik të kthyeshëm, i cili mund të përshkruhet:
, aplikimi i potencialit E i shtyn përqendrimet përkatëse të O (forma e
oksiduar) dhe R (forma e reduktuar) në sipërfaqe të elektrodës (CO0 dhe CR0) në
përputhje me ekuacionin e Nernstit:
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), T është temperatura

ku R është konstantja molare e gazeve (8.3144

absolute (K), n është numri i elektroneve të shkëmbyera, F është konstantja e Faradeit
(96485 C/mol) dhe
është potenciali standard i reduktimit për çiftin redoks.
Në disa teknika është e rëndësishme përdorimi i raportit që ndërlidh variablat
për rrymën, potencialin dhe përqendrimin e që njihet si ekuacioni i Butler-Volmerit:

ku

,

heterogjene,

është intensiteti i rrymës,

është rendi i konstantës

është i njohur si koeficienti i shkëmbimit dhe

është sipërfaqja e

elektrodës. Ky raport mundëson që të fitohen vlerat e dy parametrave analitikë të
rëndësishëm, si dhe .
Në shumicën e rasteve rrjedha e rrymës varet drejtpërdrejtë nga fluksi i
materialit në sipërfaqe të elektrodës. Në momentin kur në sipërfaqe të elektrodës
krijohen sasi të reja të O ose R, rritet përqendrimi i tyre dhe kjo i shtyn ato që të
difundojnë nga sipërfaqja e elektrodës në brendësi të tretësirës. Në mënyrë të njëjtë
me zbërthimin e O ose R në sipërfaqe të elektrodës, zvogëlohet përqendrimi i tyre dhe
kjo inicion difuzionin e materialit të ri nga brendësia e tretësirës në sipërfaqe të
elektrodës. Gradienti i përqendrimit i shfaqur në këto raste dhe transporti i masës
është përshkruar nga ligji i Fickut, sipas të cilit fluksi i materies (Φ) është në
përpjesëtim të drejtë me materien:

ku

është koeficienti i difuzionit të O dhe

është largësia e O nga sipërfaqja e

elektrodës. Në mënyrë të ngjashme mund të shkruhet ekuacioni për R. Fluksi i O ose
R në sipërfaqe të elektrodës kontrollon rendin e reaksionit, kështu edhe rrjedhën e
rrymës faradeike në celulë. Rryma paraqet masën sasiore se sa shpejt një specie është
reduktuar apo oksiduar në sipërfaqe të elektrodës. Intensiteti i rrymës përkatëse mund
të ndikohet nga shumë faktorë tjerë, si përqendrimi i specieve oksido-reduktuese,
pastaj madhësia, forma dhe materiali i elektrodës, rezistenca e tretësirës, vëllimi i
celulës dhe numri i elektroneve të shkëmbyera.
Përveç difuzionit, bartja e materies mund të ndodhë edhe me anë të migrimit
dhe konveksionit. Te metodat voltametrike, përdorimi i elektrolitit bazë 100 herë më
të përqendruar se përqendrimi i specieve që përcaktohen, mënjanon ndikimin e
migrimit. Konveksioni, i cili paraqet lëvizjen e specieve elektroaktive nën ndikimin e
rrymave termike, gradientëve të densitetit në tretësirë, përzierjes së tretësirës dhe
rrotullimit të elektrodës, duhet të mënjanohet fare ose të kontrollohet me saktësi për të
siguruar bartje të kontrolluar të analitit në sipërfaqe të elektrodës.
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Figura 2.2. Mekanizmi i transportit të masës në elektroda planare. Shprehjet
matematikore për kontributin e tre mekanizmave të ndryshëm të bartjes së masës dhe
fluksin total të specieve elektroaktive të dhëna.
Shumë teknika voltametrike bazohen në ligjet e tyre të veçanta dhe
ndërlidhjen teorike, me anë të cilave parashikohen dhe përshkruhen në detaje aspekte
të ndryshme të sjelljes i-E (si forma e lakores, pastaj intensiteti, gjerësia dhe pozita e
pikut) [70].
Të gjitha reaksionet elektrokimike, gjatë matjeve voltametrike, kryhen në një
celulë të përshtatshme e përbërë nga një sistem tre-elektrodësh të lidhura me një
burim të programueshëm të potencialit apo të rrymës – potenciostat. Gjatë matjeve
elektrodat zhyten në tretësirë, e cila përmban analitin dhe një tepricë të elektrolitit
inert (jo reaktiv) – elektroliti bazë. Sistemi i elektrodave përbëhet nga elektroda e
punës (EP), elektroda referuese (ER) dhe elektroda ndihmëse (EN). Elektroda e punës
paraqet substratin në të cilën ndodh reaksioni i oksido reduktimit. Për regjistrimin e
lakoreve rrymë-potencial, elektroda e punës duhet të jetë e polarizuar, e kjo arrihet me
ushtrimin e një vlere të përshtatshme të potencialit mbi sipërfaqen e saj me anë të
potenciostatit [71].
Elektroda e punës mund të jetë e ndërtuar prej materialeve të ndryshme,
kryesisht nga platini, ari, merkuri dhe karboni [67]. Kohët e fundit aplikim të madh
gjejnë elektrodat e materialeve të karbonit si: karboni qelqor, grafiti, pasta e karbonit,
fibrat e karbonit dhe grafeni [62]. Zgjedhja e materialit të elektrodës varet nga gjerësia
e shtrirjes së potencialit të aplikuar, vetitë e tretësit, kualiteti dhe pastërtia e materialit.
Rendi i potencialit që mund të aplikohet kushtëzohet nga disa faktorë si dekompozimi
i tretësit, dekompozimi i elektrolitit bazë, oksidimi apo tretja e elektrodës dhe formimi
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i shtresës inerte. Elektrodat e punës të ngurta kryesisht hasen në dy forma, ajo e
shtypur planare dhe në formë teli cilindrike [72].
Elektroda referuese ka një potencial, që mbahet konstant përgjatë
eksperimentit, dhe duhet të vendoset pranë elektrodës së punës në mënyrë që
potenciali i elektrodës së punës t’i referohet me saktësi elektrodës referuese.
Elektrodat referuese më të zakonshme janë ajo argjend-klorur argjendi (Ag/AgCl) dhe
elektroda e ngopur e kalomelit (Hg/Hg2Cl2,Cl⁻).
Elektroda ndihmëse është elektroda nëpër të cilën rrjedh rryma, kjo duhet të
jetë inerte dhe me sipërfaqe më të madhe. Këto elektroda kryesisht ndërtohen prej
platini dhe janë në formë teli apo pllakëze metalike. Rryma në celulën elektrokimike
rrjedh ndërmjet elektrodës së punës dhe elektrodës ndihmëse [67].

Figura 2.3. Celula eketrokimike me tre elektroda; ER-elektroda referuese, EPelektroda e punës dhe EN-elektroda ndihmëse.
2.1.1. Voltametria ciklike
Voltametria ciklike ka një përdorim të gjerë dhe është teknika më e përdorur
në marrjen e informatave në aspektin cilësor rreth reaksioneve elektrokimike [64]. Po
ashtu mund të thuhet se është teknika më e rëndësishme në studimin e reaksioneve
elektrokimike që ndodhin në sipërfaqe të elektrodës [63]. Me anë të kësaj metode
shpejt mund të vihet deri te informatat e konsiderueshme për termodinamikën e
proceseve të oksido-reduktimit, kinetikën e shkëmbimit të elektronit në reaksionet
heterogjene, reaksioneve kimike shoqëruese dhe proceseve të difuzionit apo
adsorbimit [73]. Voltametria ciklike shpeshherë paraqet punën e parë eksperimentale,
e cila kryhet gjatë një studimi elektroanalitik, me ç‘rast merren informacionet për
pozitën e potencialeve të oksido reduktimit për speciet elektroaktive dhe një vlerësim
i përshtatshëm për ndikimin e mjedisit të punës në procesin oksido-reduktues [64].
Voltametria ciklike konsiston në skanimin linear të potencialit të një elektrode të
vogël pune statike, në një tretësirë në kushte qetësie, duke aplikuar një lakore
trekëndore të potencialit [67].
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Figura 2.4. Sinjali eksitues potencial-kohë në voltametrinë ciklike.
Pas aplikimit të një platforme lineare të potencialit nga koha t0 deri në t1 (zakonisht
disa sekonda) platforma vazhdon që të kthehet në potencialin në vlerën fillestare në
kohën t2. Në varësi të informacionit që kërkohet mund të përdoren cikle të vetme apo
të shumëfishta [69]. Gjatë ndryshimit linear të potencialit, potenciostati matë rrymën
që shfaqet si rezultat i aplikimit të potencialit. Lakorja rezultuese e varësisë rrymëpotencial quhet voltamogramë ciklike. Voltamograma ciklike është një funksion i
komplikuar i një numri të madh të parametrave fizikë dhe kimikë në varësi të kohës
[64].

Figura 2.5. Voltamograma ciklike tipike.
Nëse gjatë zhvillimit të eksperimentit me voltametri ciklike, në tretësirë është e
pranishme fillimisht vetëm forma e reduktuar (R), për gjysmë-ciklin e parë zgjidhet
skanimi në drejtimin pozitiv të potencialit, duke filluar nga një vlerë e potencialit ku
nuk ndodh proces oksidimi. Kur potenciali i ushtruar të arrijë potencialin formal
karakteristik (E0’) për procesin oksido reduktues shfaqet rryma anodike, e cila fillon të
rritet derisa të arrijë vlerën maksimale të pikut, pas të cilës rryma zvogëlohet për
shkak të shterimit të specieve elektroaktive në sipërfaqe të elektrodës. Me skanimin
në drejtim të kundërt të potencialit nga Emax, speciet në formën e oksiduar (O) në
afërsi të elektrodës, të formuara nga gjysmë-cikli i parë i skanimit, mund të
reduktohen përsëri në formën e tyre të reduktuar (R), me ç’rast shfaqet piku katodik
(figura 2.5). Kështu, voltametria ciklike është në gjendje që gjatë skanimin në njërin
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drejtim të potencialit të gjeneroj speciet dhe pastaj të analizojë fatin e tyre gjatë
skanimit në drejtimin e kundërt.
Variablat e rëndësishme në një voltamogramë ciklike janë potenciali i pikut
katodik Epc, potenciali i pikut anodik Epa, intensiteti i rrymës të pikut katodik ipc dhe
intensiteti i rrymës të pikut anodik ipa. Matja e vlerave të sakta të madhësive të pikeve
të rrymave paraqet pothuaj vështirësinë kryesore gjatë analizimit të voltamogramave
[74]. Përkufizimet dhe matjet e këtyre parametrave janë ilustruar në figurën 2.5.
Çifti oksido reduktues, në të cilin të dyja format e specieve i shkëmbejnë shpejt
elektronet me elektrodën, pra profili potencial-rrymë rregullohet vetëm nga difuzioni
dhe ekuacioni i Nernstit quhet çift i kthyeshëm elektrokimikisht [74]. Për një reaksion
të kthyeshëm në sipërfaqe të elektrodës intensitet e rrymës të pikut anodik dhe katodik
janë përafërsisht të barabartë në vlerat e tyre absolute, por me shenja të kundërta. Te
reaksionet e kthyeshme në sipërfaqe të elektrodës në 25℃ ndryshimi në mes pikeve të
potencialeve, ΔEp, shprehet me ekuacionin
ΔEp = | Epa - Epc| = 2.303RT/nF ≈ 0.0592/n
|ipa/ ipc| ≈ 1
ku n është numri i elektroneve i përfshirë në gjysmë-reaksion. Vlerat e potencialit, Ep,
janë të dobishme për karakterizimin e komponimeve dhe mund të përdoren për
identifikimin e tyre [67]. Megjithatë, në shumicën e rasteve profili i voltamogramës
ciklike është më i komplikuar dhe arsyet kryesore të devijimeve nga sjellja reversibile
përfshijnë:
- Kinetika e ulët e shkëmbimit ndërfaqësor të elektronit
- Prania e reaksioneve kimike paralele në fazën e tretësirës
- Shfaqja e efekteve sipërfaqësore, si zhvillimi i gazit, adsorbimi apo desorbimi
dhe formimi apo tretja e depozitave të ngurta
Po ashtu lakoret e voltamogramave mund të devijohen nga potenciali ohmik i
pa kompensuar dhe efektet kapacitative në celulë.
Për sistemin reversibil intensiteti i pikut anodik, ipa, jepet me ekuacionin e
Randels-Sevcikut (T = 25℃).
ipa = 2.69 x 105 n3/2 AD1/2 v1/2 C
ku ipa është rryma e pikut anodik (në amper), v është shpejtësia e skanimit (V s-1), n
është numri i elektroneve të shkëmbyera për molekulë/specie, A është sipërfaqja e
elektrodës, D është koeficienti i difuzionit të specieve elektroaktive (cm2 s-1) dhe C
është përqendrimi i analitit në tretësirë (mol cm-3). Për pikun katodik, ipc, jepet me të
njëjtën shprehje, por me shenjë negative. Pas piku të rrymës intensiteti i rrymës bie
për shkak të kufizimeve në bartjen e masës në sipërfaqe të elektrodës. Voltametria
ciklike mundëson përcaktimin e koeficientit të difuzionit nëse janë të njohura
përqendrimi, sipërfaqja e elektrodës dhe shpejtësia e skanimit.
Për reaksionet e pakthyeshme, ku kinetika e shkëmbimit të elektronit është e
ulët, vlera e ΔEp është më e lartë duke tejkaluar vlerën e pritur. Një jo simetri apo një
ndryshim më i madh në mes të pikeve të oksidimit dhe reduktimit është një e dhënë
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për reaksionin kuazi-reversibil apo ireversibil. Për sistemin e pakthyeshëm piku i
rrymës jepet me ekuacionin:
ip = 2.99 x 105 n(αna)1/2 AD1/2 v1/2 C
ku α është koeficienti i shkëmbimit, na është numri i elektroneve në hapin e rendit
përcaktues të procesit në elektrodë [74].
2.1.2. Teknikat voltametrike me puls
Që nga vitet 1960 në shumicën e laboratorëve voltametria me skanim linear
është zëvendësuar pothuaj plotësisht nga teknikat voltametrike me puls [67], të cilat
karakterizohen nga një sërë hapash të potencialit [66]. Duke e ngritur substancialisht
raportin mes rrymave faradeike dhe jofaradeike qëllimi i këtyre metodave është ulja e
kufirit të detektimit. Aplikimi i këtyre metodave ka përmirësuar dukshëm
performancën e metodave voltametrike, duke rritur ndjeshmërinë dhe është arritur që
kufiri i detektimit të ulet në nivel përqendrimi të rendit 10-8 M (te polarografia klasike
10-5 M), me çka këto metoda i ka bërë shumë të përshtatshme për analiza kuantitative
[64,66].
Nga teknikat voltametrike me puls, të cilat kanë gjetur aplikim më të gjerë në
praktikë mund të përmendim: voltametrinë me puls normal, voltametrinë me valë
katrore dhe voltametrinë me puls diferencial, të cilat dallojnë mes vete për nga forma
e valës eksituese dhe regjimit të matjes së rrymës [64]. Qëllimi i këtyre metodave
është matja e rrymës në një kohë kur ndryshimi në mes të lakores që paraqet rrymën
faradeike dhe asaj të rrymës interferuese është i madh [67].
Voltametria me puls normal përbëhet nga një seri e pulseve, me rritje të
amplitudës së potencialit, që përfundojnë në vlerën e potencialit fillestar [66]. Në
figurën 2.6 është paraqitur forma e valës të potencialit ekscitues për voltametrinë me
puls normal. Forma sigmoidale e sinjalit në teknikën e voltametrisë me puls normal
(Fig. 2.7) ngjan me lakoren tipike të varësisë i-E e cila është si përgjigje
eksperimentale në polarografinë klasike [66].

Figura 2.6. Forma e valës së potencialit eksitues në voltametrinë me puls normal.
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Figura 2.7. Lakorja e fituar në teknikën e voltametrisë me puls normal.
Voltametria me valë katrore, forma valore e potencialit të eksitimit është
paraqitur në figurën 2.8a, e cila përbëhet nga një valë katrore me amplitudë konstante
të mbivendosur në formë të një vale shkallore [66,75].

Figura 2.8. a) Forma e valës së potencialit eksitues në voltametrinë me valë katrore
dhe b) forma e lakores së fituar në VVK.
Rryma matet në fund të secilit gjysmë-cikël në drejtimin përpara (If) dhe në fund të
secilit gjysmë-cikël në drejtimin e kundërt (Ir). Ndryshimi në mes të dy vlerave të
rrymës (If – Ir) shfaqet si funksion i potencialit të ushtruar E (Figura 2.8 b) [66].
Voltametria me puls diferencial, është një teknikë tejet e dobishme për
matjen e specieve organike dhe inorganike në nivelet e tyre në gjurmë [64]. Me anë të
kësaj teknike është bërë e mundur ulja e kufirit të detektimit për dy deri në tre rende
krahasuar me voltametrinë klasike, duke e sjellë në nivele 10-7 deri 10-8 M. Po ashtu
kjo metodë ka rritur shumë ndjeshmërinë, si rezultat rritjes së rrymave faradeike dhe
zvogëlimit të rrymave jofaradeike [67]. Siç dihet te metodat amperometrike vlera e
tërësishme e rrymës rrjedhëse është e përbërë nga tre komponente: rryma faradeike,
kapacitative dhe e sfondit. Duke pasur parasysh këtë, siç edhe është e vërtetuar, vlen
të theksohet se gjatë matjeve voltametrike komponentja kapacitative dhe e sfondit e
dobësojnë informacionin e sjellur nga rryma faradeike, e që paraqet interesin e vetëm
gjatë matjeve elektroanalitike, po ashtu dhe mekanike. Me fjalë tjera rryma
kapacitative dhe e sfondit synojnë të fshehin informacionin e dobishëm, të cilin e sjell
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rryma faradeike. Qëllimi kryesor i teknikave voltametrike me puls, e posaçërisht i
voltametrisë me puls diferencial është që të minimizojë kontributin e rrymës
kapacitative dhe të sfondit në sinjalin e rrymës që matet [76].
Në figurën 2.9 është paraqitur forma valore e potencialit eksitues te
voltametria me puls diferencial. Kjo përbëhet nga një seri pulsesh të potencialit me
amplitudë të njëjtë, të mbivendosura në kohë të njëjtë në lakore në formë shkalle
[66,77].
Janë dy sinjalet më të zakonshme të eksitimit, të cilat përdoren në instrumentet
komerciale për voltametri me puls diferencial (Fig. 2.9). Në rastin e parë, që zakonisht
përdoret te instrumentet analoge, sinjali fitohet me mbivendosjen e një impulsi
periodik gjatë një skanimi linear. Në rastin e dytë, që është tipike për instrumentet
digjitale, lakorja paraqitet si shumë e pulsit dhe e sinjalit në formë shkalle. Në të dyja
rastet, ushtrohet një puls i vogël, zakonisht 50 mV, gjatë 50 ms të fundit të
kohëzgjatjes së periodës të sinjalit të eksitimit [67].

Figura 2.9. Forma valore e potencialit eksitues te voltametria me puls diferencial.
Ndryshe nga voltametria me puls normal, te kjo metodë rryma matet dy herë
përgjatë secilës periodë të pulsit, pra matja e rrymës bëhet në fillim dhe në fund të
pulsit. Ndryshimi ndërmjet dy vlerave të rrymës i regjistruar shprehet si funksion i
potencialit të ushtruar, E (Fig. 2.10), ku shihet se sinjali si funksion i rrymës
karakterizohet nga piket simetrike [66].

Figura 2.10. Forma e voltamogramës të fituar në voltametrinë me puls diferencial.
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2.2.

Amperometria

Në kuptim më të përgjithshëm, amperometria është një rast i veçantë i
voltametrisë, ku potenciali mbahet konstant në një vlerë të caktuar, i cili zgjedhet i
tillë që të mundësojë transformimin e plotë elektrokimik të specieve oksido
reduktuese. Në parim amperometria mund të aplikohet në tretësira statike (në kushte
qetësie të tretësirës - pa përzierje, pa rrjedhje të tretësirës) dhe në tretësira dinamike
(tretësira nën përzierje dhe sistemet nën rrjedhje).
Kushtet statike mbizotërojnë në rastin kur rryma e matur përdoret
drejtpërdrejtë për vlerësimin e përqendrimit të analitit, ose me anë të lakores
kalibruese me standard të jashtëm apo metodën e shtimit të standardit, kurse kushtet
dinamike mbizotërojnë kur tretësira është në lëvizje relative në sipërfaqe të
elektrodës, që paraqet rastet e tretësirave nën përzierje apo sistemeve të analizës nën
rrjedhje. Aparatura për amperometri zakonisht është ekuivalente me atë për voltametri
dhe zakonisht përbëhet nga tre elektroda (e punës, referuese dhe ndihmëse). Gjatë
matjeve në amperometri potenciali operues zakonisht mbahet në një vlerë konstante
dhe monitorohen rrymat kufitare të specieve me interes, të cilat janë proporcionale me
përqendrimin e analitit në mostër [63].
Amperometria thjesht paraqet çfarëdo teknike në të cilën matet një rrymë.
Rryma matet si funksion i një variabli të pavarur që ka një arsyeshmëri elektrokimike
apo të elektroanalizës dhe i përgjigjet potencialit të elektrodës apo kohës, megjithatë
në parim të gjithë variablat e mundshëm eksperimental janë të besueshëm. Matja e
rrymës si funksion i temperaturës apo presionit, apo edhe forcës së gravitetit, që të
gjitha këto raste paraqesin matje amperometrike [76].
Në praktikën e hulumtimit përdorim më të theksuar kanë metodat
amperometrike në tretësira dinamike, siç janë amperometria hidrodinamike dhe
analiza amperometrike e sistemeve nën rrjedhje [62,70].
2.2.1. Amperometria hidrodinamike
Amperometria hidrodinamike është teknikë me anë të cilës monitorohet rryma
në vlerë të caktuar potenciali dhe nën kushte hidrodinamike, zakonisht në tretësira nën
përzierje. Po ashtu te këto metoda mund të përdoren edhe elektrodat rrotulluese
(rotative). Matjet me amperometri hidrodinamike mund të jenë të dobishme për të
monitoruar kohën e përgjigjes së sensorëve dhe stabilitetin e tyre, apo për të kryer
përcaktime sasiore [63]. Kjo metodë mund të përdoret në rastet kur përqendrimi i
substancës që analizohet nuk është shumë i vogël dhe nëse nuk janë të pranishme në
tretësirë substanca të cilat mund të reagojnë, në zonën e potencialit të punës [78].
Te metodat amperometrike rryma e qëndrueshme, është në përputhje me ligjin
e Faradeit dhe është proporcionale me përqendrimin e analitit që hyn në reaksion [74].
I = nFADC/d
ku n është numri i elektroneve të shkëmbyera për molekulë, F është konstantja e
Faradeit, A është sipërfaqja e elektrodës, D është koeficienti i difuzionit, C është
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përqendrimi i molekulave elektrokimikisht aktive dhe d është trashësia e shtresës
difuzive. Lakorja që shpreh intensitetin e rrymës që varet nga përqendrimi i analitit
dhe të shprehur si funksion i kohës quhet amperogramë (Figura 2.11).

Figura 2.11. Lakorja e fituar në amperometrinë hidrodinamike.
Në kushte të qëndrueshme, rryma që matet është kontribut i tre burimeve:
sfondit të elektrolitit, vet materiali i elektrodës dhe analitit. Elektroliti dhe elektroda
duhet të zgjedhen të tilla që kontributi i tyre në rrymën e matur të jetë sa më i vogël që
të jetë e mundur dhe gjurmët e vogla të rrymës nga këto burime mënjanohen në
mënyrë elektronike para matjes së analitit. Potenciali i punës zakonisht përcaktohet
duke regjistruar lakore të varësisë rrymë-potencial (voltamogramë hidrodinamike) dhe
duke e zgjedhur më të përshtatshmen. Amperometria hidrodinamike ka selektivitet
molekular relativisht të ulët në mesin e komponimeve elektrokimikisht aktive, prandaj
shpesh është e nevojshme përfshirja e një procesi të ndarjes para matjes në
amperometri. Kjo metodë shpesh aplikohet te shumë detektorë në instrumente të
ndryshme për qëllime hulumtimi [70].
2.2.2. Amperometria te sistemet nën rrjedhje FIA (Flow Injection
Analysis)
Analiza me injektim nën rrjedhje për herë të parë është propozuar nga Ruzicka
dhe Hansen në vitin 1947 dhe në formën më të thjeshtë të saj përbëhet nga një pompë,
injektori dhe detektori [63]. Kjo metodë bazohet në injektimin e një mostre në një
rrjedhje të vazhdueshme të një lëngu të përshtatshëm me rrjedhje të pandashme, e cila
bartet në ndonjë detektor pa ndërhyrje të operuesit. Te analiza me injektim nën
rrjedhje është e mundur të verifikohen piket e mprehta me rritje të shpejtë dhe rënie të
sinjalit të rrymës, duke reflektuar kalimin e shpejtë të analitit nëpër sipërfaqen e
elektrodës së punës. Në figurën 2.12 është paraqitur forma e pikut të fituar me
analizën me injektim nën rrjedhje gjatë një përcaktimi amperometrik. Madhësia e
pikut është proporcionale me përqendrimin e analitit në mostër apo me vëllimin e
mostrës së injektuar [66].
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Figura 2.12. Forma e pikut të fituar me analizën me injektim nën rrjedhje gjatë një
përcaktimi amperometrik.
Zhvillimi i analizës me injektim në rrjedhje ka shkaktuar revolucion në fushën e
analizave elektrokimike on-line dhe në ditët e sotme shumica e sistemeve janë të
bazuara në këtë metodë të përcaktimit. Në analizën me injektim nën rrjedhje, mostra
futet në një rrjedhë të eluentit, i cili e bart mostrën në celulën e matjes (Figura 2.13).
Ekzistojnë disa tipa të celulave, ku më të zakonshmet janë ato me rrymim në mur
(wall-jet) dhe me shtresë të hollë (thin-layer) [76]. Përparësia e kësaj metode në
krahasim me metodën klasike në sisteme të thjeshta është se mund të analizohen
mostra veç e veç dhe shpejt, automatizim i trajtimit të mostrave dhe kosto e ulët e
analizës [69].

Figura 2.13. Skema e përgjithshme e sistemit të analizës me injektim nën rrjedhje.
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2.3.

Elektrodat e punës në matje elektroanalitike

2.3.1. Elektrodat e karbonit
Karboni (element me numër rendor 6 në sistemin periodik) formon një
shumëllojshmëri materialesh, duke përfshirë grafitin, diamantin, fibrat e karbonit,
qymyr druri, si dhe materialet e nanokarbonit të zbuluara kohëve të fundit, si fullereni,
grafeni, nanotubat e karbonit dhe nanoshiritat e karbonit. Ndonëse të gjitha këto
materiale përbëhen nga atome të njëjta, materialet e ndryshme të karbonit mund të
tregojnë veti fizike dhe kimike shumë të ndryshme, duke përfshirë bartjen e rrymës,
vetitë optike dhe termike, si dhe reaktivitetin kimik, ku të gjitha këto varen nga
struktura e tyre.
Lidhshmëria ndërmjet elektrokimisë dhe materialeve të karbonit ekziston që
nga ditët e para të hulumtimit në elektrokimi dhe zbulimet e materialeve të reja të
karbonit në dekadat e fundit kanë bërë të mundur përparimin e kërkimeve në lidhje
me dopimin e këtyre materialeve me anë të metodave elektrokimike, me theks të
veçantë në përgatitjen e materialeve, karakterizimin dhe aplikimin e tyre [62].
Elektrodat e ngurta me bazë karboni aktualisht janë në një përdorim të gjerë në
elektroanaliza, kryesisht për shkak të fushës së gjerë të potencialit, rrymës së ulët të
sfondit, kimi e pasur e sipërfaqes, kostos së ulët, inertësisë kimike dhe
përshtatshmërisë në aplikime të ndryshme në ndjeshmëri dhe përcaktime. Një numër i
madh i studimeve janë zhvilluar për të kuptuar ndërlidhjen mes strukturës dhe
reaktivitetit te elektrodat e karbonit. Ndonëse të gjitha materialet e zakonshme për
elektroda karboni përmbajnë një strukturë bazike të një unaze aromatike gjashtë
këndore dhe lidhje sp2, ato dallojnë në dendësinë relative të këndeve dhe rrafsheve
bazike në sipërfaqe të tyre. Orientimi i këndit në raport me analitin paraqet reaktivitet
më të madh sesa rrafshi bazik i grafitit në procesin e shkëmbimit të elektronit apo
adsorbimit. Kështu që materialet me përmbajtje të ndryshme të raporteve kënd-rrafsh
bazik tregojnë kinetika të ndryshme të shkëmbimit të elektroneve për një analit oksido
reduktues. Orientimi i këndeve po ashtu tregon kontribut të padëshirueshëm në
rrymën e sfondit. Përveç mikrostrukturës sipërfaqësore, po ashtu faktorë të tjerë
ndikojnë në reaktivitetin elektrokimik të elektrodave të karbonit, duke përfshirë edhe
pastërtinë e sipërfaqes dhe prezencën e grupeve funksionale sipërfaqësore. Me qëllim
të rritjes së shpejtësisë së shkëmbimit të elektroneve shpeshherë janë propozuar një
shumëllojshmëri e procedurave të paratrajtimit [64].
Aplikimi i këtyre elektrodave përfshin një gamë të gjerë të madhësisë së
elektrodave, që nga shkallë mikron, sub-mikron deri te sipërfaqe të madhësisë metër
katrorë. Meqenëse karboni ekziston në shumë forma si përçues, kjo ka bërë që
elektrokimistët ti qasen shpejt eksplorimit të vetive dhe mundësive të këtyre formave
të ndryshme për ndërtimin e elektrodave dhe të shfrytëzojnë vetitë e ndryshme të
këtyre elektrodave nga materialet e ndryshme të karbonit. Gjatë viteve të fundit
formave më tradicionale të karbonit të përdorura për elektroda, si grafiti, karboni i zi,
karboni qelqor, karboni me printim të sheshtë, u janë shtuar edhe forma të reja të
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karbonit me veti të reja, si nanotubat (me një mur dhe shumë mure), grafeni dhe
diamanti të dopuar me bor [62].
Elektrodat pastë karboni
Elektrodat pastë karboni për herë të parë janë futur në përdorim nga R. N.
Adams në vitin 1958 për përcaktimin elektroanalitik të disa barnave dhe përgjatë
viteve përdorimi i elektrodave të këtij lloji ka pasur një rritje të jashtëzakonshme [34].
Elektrodat pastë karboni janë materiale hibride ku grafiti, që ka veti të përçuesit,
bashkë-përzihet me një lëng, i cili shërben si komponent lidhës dhe që mund të jetë
elektroaktive apo jo. Këto elektroda, të cilat përdoren për qëllime elektroanalitike,
janë heterogjene dhe përgatiten duke shpërndarë mekanikisht sasinë e përshtatshme të
pluhurit të grafitit në një lidhës të lëngët apo edhe të ngurtë, përzgjedhja e të cilëve
duhet t’i përshtatet avullueshmërisë së ulët dhe pastërtisë së lartë. Materiale të
ndryshme, të cilat mund të përdoren si komponentë lidhëse te këto elektroda mund të
kenë karakter hidrofobik apo hidrofilik, disa prej tyre janë: vaji mineral, parafina, vaji
silikonit, bromonaftaleni, bromoformi, rrëshira epokside, rrëshira poliuretani, lëngjet
jonike, etj. [68,76]. Që të mund të përdoret, komponenti lidhës duhet të plotësojë
kërkesat bazike, e që do të thotë të mos ketë tretshmëri në tretësirën ku kryhet matja,
presion të ulët të avullit që të sigurojë qëndrueshmëri mekanike dhe jetëgjatësi më të
madhe, si dhe të jetë inerte në zonën e potencialit të punës gjatë hulumtimeve
elektroanalitike [74].
Fillimisht elektrodat pastë karboni janë përgatitur duke përzier në mënyrë
mekanike vajin mineral (i patretshëm në ujë) dhe grafitin pluhur deri në
homogjenizimin e masës. Me kalimin e kohës llojshmëria e elektrodave heterogjene
me pastë karboni është rritur jashtëzakonisht shumë. Arsyet kryesore të përhapjes së
jashtëzakonshme në aplikimin e këtyre elektrodave janë thjeshtësia e përgatitjes së
pastave të karbonit, lehtësia në rinovimin e sipërfaqes së elektrodës, mundësia për të
futur përbërës të rinj në përmbajtjen e pastës dhe kostot shumë të ulëta të materialeve
bazë (vaji mineral dhe karbon pluhur) për përgatitjen e elektrodave pastë karboni [34].
Grafiti në formën e tij klasike, me veti përçuese, tani shpesh po zëvendësohet me
grimcat e formave tjera të karbonit, si fullereni, nanotubat e karbonit dhe fibrat e
karbonit [74].
Gjatë analizave dhe përcaktimeve elektroanalitike me elektrodat pastë karboni
mund të arrihen rezultate shumë të mira, mirëpo në ditët e sotme në praktikën
analitike kryesisht përdoren elektrodat pastë karboni të modifikuara dhe arsyet
qëndrojnë në faktin se hulumtuesit kanë në disponim modifikues të ndryshëm, të cilët
e përmirësojnë sinjalin e elektrodës pastë karboni [34].
Materialet në të cilat vendoset pasta e karbonit, me qëllim të futjes në procesin
e punës, quhen mbajtës i pastës apo trup i elektrodës dhe mund të jenë shumë të
thjeshta, si: majë të pipetave, tub nga qelqi apo polimeri, po ashtu mund të jetë
projektuar i tillë si pajisje në formë të pistonit shtytës (fig. 2.14), i cili mundëson
nxjerrjen e pastës me lehtësi dhe gjenerimin e një sipërfaqe të re. Në rastin kur
përdoren pajisje të tilla ku pasta nxirret dhe gjenerohet sipërfaqja e re duhet t’i
kushtohet kujdes përbërjes heterogjene të pastës, për arsye se nëse materiali mbajtës
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ka veçanërisht formë konike, te pjesa e ngushtë në fillim mund të shtyhet jashtë më
shumë komponentja e lëngët duke e lënë pastën më të thatë për matjet e mëvonshme
[76].

Figura 2.14. Mënyra e përgatitjes së elektrodës pastë karboni.
Pasta e karbonit mund të përgatitet për një kohë të shkurtër, disa minuta, dhe mund të
ruhet në enë të përshtatshme për përdorim të mëvonshëm ose të vendoset menjëherë
në trupin e elektrodës, mirëpo nuk preferohet ruajtja për një kohë të gjatë, pra
preferohet përgatitja e sasisë së pastës që do të përdoret për një kohë të shkurtër.
Elektrodat pastë karboni janë ndër elektrodat më të thjeshta dhe më të lehta për t’u
përgatitur, me një precizitet në matjen e rrymës dhe me një sipërfaqe të madhe.
Paratrajtimi i sipërfaqes së elektrodave pastë karboni është më i thjeshtë se te
elektrodat e ngurta, duke konsistuar në largimin e pjesës së tepërt të pastës dhe
lëmimin mbi një letër filtri të lagur, teflon apo shtresë qelqi për të siguruar kushte të
ngjashme të sipërfaqes (kryesisht vrazhdësi të ngjashme) për matje të krahasueshme
[76]. Kjo do të thotë se çdo paratrajtim i sipërfaqes apo gjenerim nënkupton një
sipërfaqe individuale të re të pastës dhe kjo mund të paraqesë disa dallime mes
sipërfaqeve të cilat kanë ndikimin e tyre në riprodhueshmëri të sinjalit [74]. Një e
metë e elektrodave pastë karboni është prirja e komponentës organike – lidhëse për
t’u tretur në tretësira që përmbajnë sasi të konsiderueshme të tretësit organik [64].
Elektrodat e karbonit me printim të sheshtë
Printimi i sheshtë (sreen printing) thjeshtë është një proces, i cili përdoret për
të përgatitur formate të printuara të dizajnit të njëjtë [79]. Printimi i sheshtë nënkupton
lëvizjen e ngjyrës rrjedhëse përmes një rrjete të sheshtë, e cila përcakton formën dhe
madhësinë e elektrodave të dëshiruara [66].
Teknologjia e printimit të sheshtë përdoret gjerësisht për prodhimin në masë të
sensorëve elektrokimikë [80]. Që nga vitet 1990 kjo teknologji, e adaptuar nga
industria e mikroelektronikës, ka ofruar vëllim të madh të prodhimit të elektrodave
me printim të sheshtë si sensor për një përdorim, me kosto shumë të ulët,
riprodhueshmëri dhe besueshmëri të lartë [74]. Prandaj, kjo teknologji përdoret shumë
për prodhimin serial të elektrodave me kosto të ulët për përcaktimin elektrokimik të
një numri të madh të substancave. Këto lloj elektrodash mund të përgatiten duke
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shtypur ngjyra të ndryshme në lloje të ndryshme të materialeve plastike apo qeramike,
si material mbajtës – substrat [79].
Elektrodat me printim të sheshtë mund të përgatiten nga materiale të
ndryshme, si karboni (grafit, karbon i zi, etj.), Au, Pt, Bi, ngjyrat AGr dhe CNT.
Substrati i elektrodave mbulohet në sipërfaqe të caktuara me një ngjyrë që është
përçuese (film i hollë), e cila e përmban materialin aktiv të elektrodës, pastaj një pjesë
e elektrodës mbulohet me një film që është izolues për të përcaktuar në njërin skaj
kontaktin elektrik të jashtëm, kurse në anën tjetër sipërfaqen e elektrodës [74].
Substrati i elektrodave të printuara mund të jetë: poliester, PVC, polikarbonate,
polistiren, alumina, etj. [79].

Figura 2.15. Paraqitja skematike e procesit të përgatitjes së elektrodave të printuara.
Në mesin e elektrodave me printim të sheshtë, përhapjen më të gjerë në përdorim e
kanë elektrodat e printuara të karbonit, për arsye dhe të thjeshtësisë në përgatitjen e
tyre, intervalit të gjerë të potencialit operues, rrymës së ulët të sfondit, sipërfaqes së
pasur kimikisht, kostos së ulët, inertësisë kimike dhe përshtatshmërisë së tyre për
aplikime në aspektin e përcaktimeve dhe ndjeshmërisë [62].
Te këto elektroda ngjyra e cila përdoret për elektroda duhet të përmbajë
materialin elektrodik që janë thërrmijat e karbonit (zakonisht grafitit, karbonit të zi
dhe karbonit aktiv), komponentën lidhëse, e cila rrit aftësinë e ngjyrës në aspektin e
ngjitjes së saj në substrat dhe qëndrueshmërinë mekanike dhe tretësit, funksioni i të
cilit ndërlidhet me përmirësimin e viskozitetit të ngjyrës për procesin e printimit
[80,81]. Në tregun komercial janë prezente ngjyra të ndryshme të karbonit që
përdoren për përgatitjen e elektrodave, të cilat kanë përçueshmëri dhe sjellje
elektrokimike të ndryshme, që varen nga llojet e materialeve të përdorura për
përgatitjen e tyre, duke përfshirë materialet e karbonit, komponentëve lidhëse dhe
tretësve [80,82].
Procesi i printimit të sheshtë ka tre përparësi kryesore karshi metodave tjera të
prodhimit të elektrodave. Së pari, mund të kontrollohen lehtësisht sipërfaqja, trashësia
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dhe përmbajtja e elektrodës. Së dyti, validimi statistikor i rezultateve eksperimentale
bëhet i mundur nga prodhimi i elektrodave të përsëritshme – në seri. Së treti,
modifikuesit apo mediatorët mund të përfshihen lehtë duke i shtuar ato në ngjyrën apo
pastën për printim. Mangësi kryesore e procesit të printimit të sheshtë është se
printimi kufizohet vetëm në substrate të rrafshëta [62].
Modifikimi i elektrodave të karbonit
Sot, elektrodat e modifikuara kanë një përdorim të gjerë dhe pothuaj në të
gjitha rastet e hulumtimeve elektroanalitike kanë zënë vendin e tyre. Në kuptimin e
përgjithshëm arsyet që kanë çuar në përdorimin e tyre janë përmirësimi i bartjes së
masës apo kufizimeve në bartjen e elektroneve në sipërfaqe të elektrodës. Kjo mund
të arrihet përmes gjenerimit apo imobilizimit të: specieve elektroaktive apo
reaktantëve në shtresën ndërfaqësore elektrodë-tretësirë ose afër saj, komponimeve të
cilat e përmirësojnë aftësinë e shkëmbimit të elektroneve, grupeve funksionale.
Modifikimi i elektrodave të karbonit mund të bëhet duke e shtuar modifikuesin në tërë
përmbajtjen e pastës apo të ngjyrës dhe bëhet homogjenizimi, apo modifikimi mund
të bëhet në sipërfaqe të elektrodës [62,63].
Arsyet kryesore për çka bëhet modifikimi i elektrodave pastë karboni mund t’i
përshkruajmë si në vijim:
o Imobilizimin dhe para përqendrimin (akumulimin) e analitit në sipërfaqe të
elektrodës,
o Imobilizimin e reaktantëve që gjenerojnë produkte elektrokimikisht aktive,
o Shfrytëzimi i reaksioneve elektrokimike katalitike (ndërmjetëse), apo
vendosja e përshpejtuesit të shkëmbimit të elektroneve,
o Mbrojtja dhe stabilizimi i sipërfaqes së elektrodës,
o Ndryshimi i vetive fizike apo fiziko-kimike të sipërfaqes së elektrodës në
mënyrë të përshtatshme.
Modifikuesit duhet të plotësojnë disa kritere për të qenë të përdorshëm për
qëllimin përkatës. Ata duhet të jenë të patretshëm në tretësirën të cilës i ekspozohen,
apo të paktë ata duhet të jenë fuqishëm të absorbueshëm në thërrmijat e karbonit,
përndryshe mund të ketë rrjedhje nga struktura e pastës apo ngjyrës, duke dhënë
rezultate të dobëta të riprodhueshmërisë. Modifikimi do të jetë më i suksesshëm në
përmirësimin e sinjalit sa më lipofilike që të jenë molekulat e modifikuesit.
Modifikuesi nuk duhet të jetë elektroaktiv në zonën e potencialit të punës, përveçse
nëse kërkohet të shfrytëzohen efektet e tij elektrokatalitike, ngase rrymat e larta të
sfondit e përkeqësojnë apo dhe e dëmtojnë përgjigjen elektrokimike të sensorit.
Modifikuesi mund të ketë efekt elektrokatalitik, ku përveç efektit të para
përqendrimit, ai luan rol ndërmjetësues në procesin e shkëmbimit të elektroneve në
mes të molekulave apo joneve me substratin [63].
Modifikimi kimik i elektrodave të karbonit
Modifikuesit, të cilët përdoren te elektrodat me bazë karboni mund të jenë të
natyrës kimike – sensorët kimikë dhe të natyrës biologjike – biosensorët.
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Koncepti i elektrodave “të modifikuara kimikisht” është shfaqur në vitet 1970,
i përhapur nga Murray et al. dhe më vonë edhe nga Wang. Ndonëse modifikimi i
pastës së karbonit tashmë ishte bërë në vitet 1960 nga Kuwana dhe French, termi për
elektrodat e modifikuara kimikisht u krijua rreth vitit 1975 për elektrodat e
materialeve të ndryshme.
Fillimisht termi për elektrodat e modifikuara kimikisht ishte mjaft liberal, i
përdorur edhe për elektrodat që në njëfarë mënyre ishin trajtuar kimikisht. Por sot,
elektrodat e modifikuara kimikisht janë ato të cilat përveç aftësisë për të shkëmbyer
elektronet me analitin, tregojnë edhe reaktivitet kimik, që bëhet e mundur nga prania e
substancave apo grupeve kimikisht reaktive në sipërfaqe të elektrodës. Rrjedhimisht,
përveç shndërrimeve elektrokimike analitët mund t’i nënshtrohen edhe disa
reaksioneve kimike që në parim e zgjerojnë aplikueshmërinë e secilit material të
elektrodës [63].
Sipas Bashkimit Ndërkombëtar për Kimi të Pastër dhe të Aplikuar (IUPAC),
elektrodë e modifikuar kimikisht është elektroda e ndërtuar nga materiali përçues apo
gjysmëpërçues, i cili është i mbuluar me një film të modifikuesit kimik që mund të
jetë film monomolekular, multimolekularë, jonik apo polimeri dhe që përmes
reaksioneve faradeike apo ndryshimeve të potencialit ndërfaqësor shpreh vetitë
kimike, elektrokimike apo optike të filmit [62].
Për arsye të një shumëllojshmërie të modifikuesve kimikë, është mjaft vështirë
të bëhet një klasifikim universal i tyre, mirëpo kryesisht mund të klasifikohen sipas tri
kategorive kryesore: (i) materialet inorganike, (ii) komponimet organike dhe (iii)
komponimet organometalike dhe materialet tjera të reja (si, substancat e ngurta
nanostrukturore, nanogrimcat, hibridet, apo substanca të tjera të kërkimeve të fundit
për modifikues) [63].
Modifikimi kimik i elektrodave mund të bëhet në mënyrë fizike dhe
elektrokimike. Modifikimi fizik nënkupton ndryshimin e gjendjes së sipërfaqes, e cila
pastaj shkakton efekte elektrokimike të dukshme, e të cilat mund të përdoren në
mënyrë të favorshme në përmirësimin e performancës së elektrodës, si zhvendosja e
potencialit apo ulja e mbipotencialit. Ndërsa modifikimi elektrokimik nënkupton
aplikimin e një potenciali fillestar të kondicionimit, qoftë katodik (para-katodizues)
ose anodik (para-anodizues) apo që të dyja, shpesh në kushte ekstreme edhe jashtë
intervalit të potencialit të zakonshëm të punës. Me këtë rast, formohen grupet që
përmbajnë oksigjen (C=O, C–OH), duke përmirësuar shkëmbimin e elektroneve apo
duke bërë sipërfaqen e elektrodës elektrokimikisht aktive [62].
Modifikimi elektrodave të karbonit me cetiltrimetilamonium bromur (CTAB)
Surfaktantët, të cilët janë komponime amfifilike (amfipatike) dhe lipofilike
janë të përshtatshëm si modifikues të elektrodave pastë karboni [63,83,84] dhe
elektrodave të karbonit me printim të sheshtë [85,86]. Surfaktantët ndërveprojnë,
posaçërisht, me matricën hidrofobike të elektrodave të karbonit dhe kështu
imobilizohet në përbërjen e elektrodës apo në sipërfaqe të saj, të cilat pastaj mund të
aplikohen për analizën e komponimeve organike me anë të voltametrisë adsorbtive
zhveshëse (ndërveprime hidrofobike) apo me anë të para përqendrimit të specieve
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jonike përmes qarkut të hapur akumulues duke formuar çift jonik. Dihet se trajtimi i
elektrodave pastë karboni me surfaktantë, në mënyrë të konsiderueshme e ulë
rezistencën duke larguar apo zvogëluar shtresën vajore jo përçuese, e cila zakonisht
formohet gjatë procesit të polirimit të sipërfaqes së elektrodës. Për shkak të këtyre
vetive surfaktantët janë përdorur për zhvillimin e sensorëve elektrokimikë në
analizimin dhe përcaktimin e analitëve të ndryshëm.
Surfaktantët për modifikimin e elektrodave të karbonit mund të jenë kationik,
anionik dhe jojonik. Nga të gjithë, grupi i surfaktantëve kationik ka një përdorim më
të përhapur, në mesin e tyre mund të përmendim cetiltrimetilamonium bromuri
(CTAB), apo homologët e tij të klorureve CTAC), cetilpiridinium, Septonex® (1etoksikarbonil-pentadecil-trimetilamonium) dhe të tjerë. Këto specie mund të
inkorporohen direkt në pastë apo ngjyrë karboni ose të aplikohen in situ në sipërfaqe
të elektrodës [63].
CTAB, një surfaktant kationik, (Figura 2.16) nga familja e kripërave
kuaternere të amonit, është një molekulë lineare me kokë hidrofilike (tërheqëse për
ujin) dhe vargun hidrofobik, C-H, (refuzuese nga uji) [83].

Figura 2.16. Molekula e cetiltrimetilamonium bromurit (CTAB).
CTAB është një surfaktant i përdorur gjerësisht për modifikimin e
elektrodave, posaçërisht atyre me bazë karboni. Falë vargut të tyre hidrofobik,
molekulat e CTAB mund të adsorbohen në sipërfaqe të elektrodës përmes
ndërveprimit hidrofobik, duke ndryshuar vetitë e shtresës ndërfaqësore elektrodëtretësirë dhe me këtë rast ndikojnë në sjelljen elektrokimike të substancave të
ndryshme [83,84,86–92]. Me adsorbimin spontan të CTAB në sipërfaqe të elektrodës,
formohet një film surfaktanti me ngarkesë pozitive të orientuar nga tretësira, e cila e
bënë shumë të aplikueshëm për elektroanaliza, duke mundësuar një akumulim më të
madh të substancave me ngarkesë të kundërt (Figura 2.17), me anë të ndërveprimit
elektrostatik, në sipërfaqe të elektrodës dhe refuzim elektrostatik të specieve me
ngarkesa të njëjta [86].
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Figura 2.17. Prezantimi skematik i përqendrimit të ulët të CTAB se si adsorbohet në
sipërfaqe të Elektrodës Pastë Karboni (EPK).
Me adsorbimin e CTAB në sipërfaqe të elektrodës jo vetëm se do të bëhet akumulimi
më i madh i molekulave të analitit në sipërfaqe të elektrodës, por struktura e orientuar
e shtresës së CTAB e pengon në një masë depërtimin dhe kontaktin e drejtpërdrejtë të
molekulave të analitit me sipërfaqen e elektrodës, në këtë mënyrë pengohet ngopja e
elektrodës dhe ruhet kapaciteti i ndjeshmërisë së elektrodës [86]. Po ashtu adsorbimi i
CTAB në sipërfaqe të elektrodës në mënyrë të konsiderueshme mund ta lehtësojë
shkëmbimin e elektroneve ndërmjet analitit dhe sipërfaqes së elektrodës, duke
shërbyer si tunel për kalimin e elektroneve ndërmjet molekulave të analitit dhe
elektrodës së karbonit (figura 2.18) [83,87].

Figura 2.18. Paraqitja skematike e interaksionit të hemoglobinës dhe CTAB në
përqendrime të ndryshme dhe shkëmbimi i elektroneve ndërmjet hemoglobinës dhe
elektrodës.
Modifikimi elektrodave të karbonit me oksid grafeni të reduktuar
Grafeni përbëhet nga një shtresë e vetme planare - dy dimensionale me
trashësinë e një atomi, e cila përfshin një strukturë të karbonit me hibridizim sp2 me
kënd të lidhjeve 120°, të përbërë nga një numër i madh i strukturave policiklike, me
cilësi jashtëzakonisht të larta elektronike dhe kristalore (Fig. 2.19) [93,94]. Sipas
IUPAC 1995, grafeni përkufizohet si një shtresë e vetme e atomeve të karbonit me
strukturë grafiti, natyra e të cilit përshkruhet në analogji me një hidrokarbur aromatik
policiklik të një madhësie pothuaj të pafundme [95].
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Figura 2.19. Formula strukturore e grafenit.
Që nga zbulimi i tij në vitin 2004, për çka K. S. Novoselov dhe A. K. Geim në vitin
2010 janë shpërblyer me çmimin Nobel, grafeni ka pasur një ndikim të madh në
shumë fusha të shkencës dhe teknologjisë, për shkak të vetive të jashtëzakonshme
fiziko kimike të tij. Ndër vetitë e theksuara të grafenit mund të përmendim, sipërfaqen
e madhe specifike (teorikisht 2630 m2/g për një shtresë të vetme grafeni), veti të
jashtëzakonshme elektronike dhe aftësi të bartjes së elektronit, jo përshkueshmëri dhe
përkulshmëri të pashembullt, fortësi të madhe mekanike dhe përçueshmëri të
shkëlqyeshme elektrike dhe termike. Këto veti fiziko kimike unike të grafenit e
sugjerojnë atë si një potencial të madh në sigurimin e qasjeve të reja dhe
përmirësimeve kruciale në fushën e elektrokimisë [96]. Janë zhvilluar metoda të
ndryshme për sintezën e grafenit, të cilat dallojnë edhe në cilësinë e tij. Prej tyre tre
janë mënyrat më të shpeshta të përftimit, përmes shtresimit kimik dhe mekanik,
reduktimit të oksidit të grafenit dhe depozitimit të avullit kimik [79].
Për shkak të vetive të grafenit që i përmendëm, ai përdoret për modifikimin e
elektrodave të ndryshme gjatë hulumtimeve dhe përcaktimeve të ndryshme në
elektrokimi. Mirëpo për arsye praktike, shumica e studimeve më shumë se në grafen
të pastër janë të bazuara në përdorimin e oksidit të grafenit të reduktuar (OGR), i cili
në disa raste përftohet në mënyrë të njëjtë si edhe grafeni me reduktimin e oksidit të
grafenit. Termi OGR nënkupton se materiali prej nga rrjedh, që është oksidi i grafenit,
nuk është reduktuar plotësisht dhe ende përmban defekte dhe grupe funksionale të
oksigjenit [62], të cilat ndikojnë në vetitë elektronike, mekanike dhe elektrokimike
[94] (Figura 2.20).

Figura 2.20. Dallimi në strukturën e molekulës së oksidit të grafenit (OG), oksidit të
grafenit të reduktuar (OGR) dhe grafenit.
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Për më tepër duhet të theksohet edhe njëherë se termi grafen i referohet në
mënyrë rigoroze materialit njështresor, përderisa në shumicën e studimeve
elektrokimike përdoren materialet disa shtresore, që është OGR [62].
Mënyrat e depozitimit të këtyre materialeve për modifikimin e sipërfaqes së
elektrodave me grafen dhe oksid grafeni të reduktuar janë të rëndësishme dhe arrihet
kryesisht në tre mënyra: (i) depozitimit kimik të avujve të tyre në sipërfaqe të
elektrodës [95], (ii) duke e pikuar materialin modifikues në sipërfaqe të elektrodës
dhe (iii) me depozitim direkt elektrokimik në sipërfaqe të elektrodës. E para ka një
aplikim më të vogël për arsye të kushteve më specifike që kërkon, kostos dhe arsye
tjera praktike, mënyra e dytë ka kufizime për arsye të pamundësisë në kontrollimin e
trashësisë së filmit të modifikuesit në sipërfaqe të elektrodës dhe përdorimi i
kimikateve toksike, mënyra e tretë ka përparësi ndaj metodave tjera nga që është një
mënyrë e shpejtë dhe ekologjikisht e pastër. Kjo metodë bazohet në dy hapa, së pari
oksidi i grafenit nga tretësira depozitohet në sipërfaqe të elektrodës dhe më pas bëhet
reduktimi elektrokimik i tij [96]. Këta modifikues që janë nanostruktura planare dy
dimensionale të karbonit tregojnë veti adsorbtive dhe katalitike. Si modifikues këta po
ashtu mund të përdoren edhe në kombinim me modifikues të tjerë si nanogrimca të
metaleve, okside të metaleve, nanotuba, etj. [62]. Oksid grafeni i reduktuar është
përdorur si modifikues në të gjitha llojet e elektrodave me bazë karboni, të cilat janë
përdorur në raste të ndryshme të studimit dhe përcaktimit të analitëve të shumtë me
natyrë inorganike dhe organike [93,95–104].
Modifikimi elektrodave të karbonit me CuO dhe nanogrimca Cu/CuO
Ndër modifikuesit të cilët me kohë kanë gjetur aplikim në përmirësimin e
performancës së elektrodave të karbonit janë edhe oksidet e metaleve dhe
nanogrimcat e metaleve dhe oksideve të tyre [63]. Oksidet e metaleve janë
ndërmjetësues (mediator) të dobishëm katalitikë, të cilët ndihmojnë proceset e
përcaktimit elektrokimik të analitëve të ndryshëm [62]. Një vëmendje më të madhe si
modifikues kanë tërhequr oksidet e metale në formë të nanogrimcave, të cilat kanë
treguar një veprim më të mirë në përmirësimin e perfermoncës së sensorëve, në
krahasim me ato të madhësisë mikro apo makro në formë pluhuri. Sikur edhe oksidet
e metaleve tjera edhe oksidi i bakrit (II) (CuO) ka gjetur aplikim të gjerë në
modifikimin e elektrodave të karbonit për shkak të vetive atraktive të shprehura, si
katalizues i proceseve redoks, si bazament mbështetës për modifikime të mëtejshme
dhe burim i depozitave metalike[63].
Përderisa metalet në formë të grimcave kryesisht përdoren në proceset e
studimeve elektroanalitike me qëllim të uljes së mbipotencialit, nanogrimcat e
metaleve dhe oksideve të tyre përdoren për shkak të vetive të tyre katalitike dhe faktit
se shërbejnë si substrat mbështetës për modifikues të tjerë, këto edhe për arsye të
rritjes së raportit sipërfaqe/vëllim të elektrodës. Nanogrimcat mund të përdoren si
modifikues edhe së bashku me materiale tjera, si grafeni, nanotubat, polimerët, etj
[62,63].
Nanogrimcat e metaleve dhe oksideve të tyre në përgjithësi përkufizohen si
thërrmija të izoluara të madhësisë prej 1 deri 50 nm, të cilat janë të mbrojtura nga
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aglomerimi me anë të guaskave mbrojtëse të tyre. Madhësia e vogël e tyre i bën ato të
kenë veti të ndryshme fizike, kimike dhe elektrokimike nga ato të materialeve të të
njëjtit lloj me madhësi më të madhe [66]. Nanogrimcat e Cu dhe CuO si edhe të
materialeve të tjera kanë gjetur përdorim të madh në zhvillimin e sensorëve të
ndryshëm kimikë dhe biosensorëve, të cilët aplikohen në analizimin dhe hulumtimin
elektroanalitik të analitëve me natyrë inorganike, organike dhe biologjike [105–114].
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KAPITULLI III
3. Sensorët
Termi “sensor” është e lehtë të kuptohet duke imagjinuar sensorin të ngjashëm
me një organ të ndjeshëm. Një gjeneratë më parë fjala sensor nuk ka qenë aq e
përhapur. Sot sensorët po përhapen gjithnjë e më shumë në jetën tonë të përditshme.
Bota po ndryshon me shpejtësi dhe sensorët luajnë një rol të rëndësishëm në këtë
proces.
Termi “sensor” filloi të marrë vlerën e vetë gjatë viteve ˈ70 të shekullit të
kaluar për shkak të zhvillimeve teknologjike që janë pjesë e revolucionit teknik e që
vazhdon edhe sot. Sensorët sot janë pjesë e pothuajse të gjitha makinerive dhe
aparaturave të ndryshme, ata janë sytë dhe veshët e tyre. Ata kanë ndihmuar që
aparaturat dhe makineritë të bëhen më “inteligjente” dhe më të pavarura. Me
zhvillimin gjithnjë në rritje të teknologjisë dhe automatizimit, njëherësh edhe
sensorëve, mund themi se sot sensorët paraqesin organet teknike të ndijimit si: sytë,
veshët dhe gjymtyrët e makinerive të automatizuara. Një rol të rëndësishëm në fushën
e sensorëve luajnë edhe sensorët kimikë, si një lloj i veçantë i sensorëve. Sensorët
kimikë kanë një përdorim të madh në studimin e mjedisit, me anë të cilëve
hulumtohen substancat e ndryshme për nga aspekti cilësor dhe sasior i tyre [115].
Sensori mund të shihet si “elementi kryesor në një zinxhir të matjes, i cili shndërron
variablin hyrës në një sinjal të përshtatshëm për tu matur” [79]. Me përparimin e
teknologjisë si dhe zhvillimin e shpejtë të shkencave dhe sensorëve kimikë, në
mënyrë të konsiderueshme është rritur kërkesa për pajisje të matjes së drejtpërdrejtë
dhe në kohë reale [116].

Figura 3.1. Skema e përgjithshme e principit të punës së sensorëve.

3.1.

Sensorët kimikë

Sensori kimik është një pajisje e vogël dhe e thjeshtë me anë të cilit mund të
bëhet matja e drejtpërdrejtë e analitit në matricën e mostrës [64], me anë të tij
sigurohen informata për përbërjen kimike të sistemit [63]. Zhvillimi i sensorëve
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kimikë që nga 2005 e deri më tani është një nga fushat më aktive të hulumtimit
analitik. Qëllimi i një sensori është që të sigurojë informata të shpejta, në kohë reale,
të sakta dhe të besueshme për analitin. Një sensor ideal, do të ishte në gjendje të
përgjigjej në mënyrë të vazhdueshme dhe të kthyeshme si dhe nuk do të ndikonte në
përbërjen e mostrës. Përshtatja e hapave të trajtimit dhe matjes së mostrës do të
limitonte nevojën e mostrimit dhe përgatitjes së saj. Sensorët kimikë përbëhen nga një
element shndërruesi i mbuluar me një shtresë njohëse kimike apo biologjike. Kjo
shtresë ndërvepron me analitin përkatës dhe ndryshimet kimike që rezultojnë nga ky
bashkëveprim përkthehen nga shndërruesi në sinjal elektrik [64].
Sipas Bashkimit Ndërkombëtar për Kimi të Pastër dhe të Aplikuar (IUPAC)
sensori kimik është pajisje që transformon informatën kimike, që nga përqendrimi i
një komponente të veçantë të mostrës deri në analizën totale të saj, në një sinjal
analitik të përshtatshëm. Informata kimike mund të rrjedh nga një reksion kimik i
analitit apo nga vetitë fizike të sistemit që hulumtohet.
Sensorët kimikë zakonisht përbëhen nga dy njësi bazike funksionale: pjesa e
receptorit (pjesa njohëse) dhe pjesa e shndërruesit. Disa sensorë mund të përfshijnë
edhe një pjesë ndarëse, që mund të jetë një membranë. Në disa raste i njëjti objekt
fizik vepron si receptor dhe si shndërrues, siç janë gjysmëpërçuesit e oksideve të
metaleve si sensorë të gazeve, ku përçueshmëria elektrike e tyre ndryshon në kontakt
me disa gaze [115]. Në pjesën njohëse (receptori) të sensorit informata kimike
transformohet në një formë të energjisë e cila mund të matet nga shndërruesi. Pjesa e
shndërruesit është pajisje që mundëson transformimin e energjisë, që përmban
informacionin për mostrën, në sinjal analitik të shfrytëzueshëm. Funksioni i receptorit
të sensorëve kimikë mund të bazohet në disa parime, si:
 fizik, ku nuk zhvillohet reaksion kimik (p.sh. matja e absorbancës, indeksit
të thyerjes, përçueshmërisë, ndryshimit të temperaturës ose masës).
 kimik, ku reaksioni kimik në të cilin merr pjesë analiti jep sinjalin analitik.
 biokimik, ku procesi biokimik është burimi i sinjalit analitik (shembull,
sensorët potenciometrikë mikrobialë apo imunosensorët. Këta quhen
biosensorë dhe mund të konsiderohen si nëngrup i sensorëve kimikë.
Sensorët kimikë mund të klasifikohen edhe në bazë të parimit të punës së
shndërruesit:
1. Optik, transformon ndryshimet e fenomeneve optike.
2. Elektrokimik, transformon efektet e ndërveprimit elektrokimik analitelektrodë në sinjal të përshtatshëm.
3. Elektrik, sinjali fitohet nga ndryshimi i vetive elektrike të shkaktuara me
ndërveprim me analitin pa ndodhur procese elektrokimike.
4. Të ndjeshëm ndaj masës, transformon ndryshimin e masës në një sipërfaqe
të veçantë të modifikuar në një ndryshim të një vetie të materialit
mbështetës.
5. Magnetik, bazohet në ndryshimin e vetive paramagnetike të gazit që
analizohet.
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6. Termometrik, bazohet në matjen e efekteve të nxehtësisë të një reaksioni të
veçantë kimik të analitit ose adsorbimit të tij.
7. Sensorët që bazohen në emetimin apo absorbimin e rrezatimit [117].
Disa nga parametrat statik dhe dinamik në bazë të cilëve mund të
karakterizohet performanca e një sensori janë: sensitiviteti (ndjeshmëria), kufiri i
detektimit, rendi dinamik, selektiviteti (përzgjedhshmëria), lineariteti, rezolucioni,
kohë reagimi, histereza, qëndrueshmëria dhe jetëgjatësia. Po ashtu sensorët kimikë
duhet të jenë të madhësisë sa më të vogël dhe me kosto të ulët [115].
3.1.1. Sensorët elektrokimikë
Sensorët elektokimikë përbëjnë grupin më të madh, më të vjetër dhe më të
zhvilluar të sensorëve kimikë. Disa prej tyre tashmë kanë një përdorim të gjatë në
fushën komerciale, kurse të tjerë janë në faza të ndryshme të zhvillimit [118]. Historia
e sensorëve elektrokimikë daton që nga viti 1906 me ndërtimin dhe përdorimin e
elektrodës së qelqit, nga biologu Cremer, për matjen e vlerës së pH [64]. Ndërsa u
deshën rreth gjysmë shekulli deri në zhvillimin e biosensorit të parë nga L. Clarke, i
cili mori epitetin si “baba i biosensorëve”. Ky sensor shërbeu për matje të glukozës
[63,119].
Sensorët elektrokimikë, varësisht nga parimi i punës së tyre ndahen në sensorë
për matjen e potencialit (potenciometrik), ata për matjen e rrymës elektrike
(amperometrik) dhe ata për matjen e përçueshmërisë apo rezistencës
(konduktometrik). Rregulli themelor për këta sensorë është që kërkon një qark
elektrik të mbyllur (dc apo ac), ku do të qarkullojë rryma, në mënyrë që të mund të
bëhen matje [120]. Sensori elektrokimik është një celulë elektrokimike e përbërë nga
të paktën dy elektroda, ku njëra nga to shërben si shndërrues, ku ndodh reaksioni
kimik dhe quhet elektrodë pune [119,121].
Sensorët potenciometrikë bazohen në matjen e potencialit (tensionit) elektrik
që zhvillohet në sipërfaqe të elektrodës, për shkak të reaksionit të oksido reduktimit, i
cili ndodh në sipërfaqe. Ky potencial i matur është relativ ndaj potencialit të
elektrodës referuese, që është një vlerë e caktuar dhe e pandryshueshme.
Sensorët amperometrikë bazohen në matjen rrymës që zhvillohet si rezultat i
elektrolizës në sipërfaqe të elektrodës, pasi fillimisht elektroda të jetë polarizuar nga
një potencial i paracaktuar. Potenciali konstant i ushtruar paraqet forcën shtytëse në
procesin e shkëmbimit të elektroneve të specieve elektroaktive. Kjo njihet edhe si
“shtypje e elektroneve”, e cila shtyn speciet të marrin apo japin elektrone. Rryma
elektrike rezultuese shpreh rendin e reaksionit të shkëmbimit të elektroneve [119].
Sensorët konduktometrikë bazohen në matjen e ndryshimit të përçueshmërisë
së elektrolitit në celulën elektrokimike, ku përçueshmëria e elektrolitit është
proporcionale me përqendrimin e analitit [120].
Sensorët amperometrikë kanë disa përparësi karshi sensorëve tjerë
elektrokimikë, si: ndjeshmëri të lartë, selektivitet të mirë, rend linear të gjerë, kohëreagimi të shkurtër, instrumentim në miniaturë dhe kosto të ulët, shumëllojshmëri të
elektrodave që mundësojnë hulumtimin në mjedise të ndryshme [115].
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Biosensorët
Biosensori është një lloj i e veçantë i pajisjes bioelektronike që zakonisht
përdoret për bioanaliza. Biosensori mund të përkufizohet si një pajisje analitike
kompakte, i cili e ka të inkorporuar brenda vetës komponentën biologjike apo të
shndërrueshme biologjikisht si element të ndjeshmërisë, ose këtë komponentë e ka të
lidhur ngushtë me një shndërrues fiziko-kimik. Entiteti apo komponentja biologjike
mund të jetë enzima, proteina, qeliza (mikro-organizma, baktere, kërpudha, qeliza
eukariote apo tharme), organele qelizore apo inde (të bimëve, apo pjesë të indeve
shtazore).
Dy parimet themelore të operimit të një biosensori janë “njohja biologjike” dhe
“ndjeshmëria”. Biosensori përgjithësisht mund të përkufizohet si një pajisje e përbërë
nga tre komponente themelore të lidhura në seri: (1) sistemi biologjik i njohjes, i
njohur si bioreceptor, (2) shndërruesi dhe (3) sistemi i mikroelektronikës. Parimi bazë
i një biosensori është që ta identifikojë llojin molekular si njohje dhe ta shndërrojë atë
përmes shndërruesit në një tjetër lloj sinjali [79]. Gjatë punës së sensorit analiti lidhet
për komponentën biologjike dhe në procesin kthyes prodhon një përgjigje elektronike,
e cila mund të matet. Ndonjëherë analiti shndërrohet në një produkt që mund të
përkojë me lirimin e nxehtësisë, gazit (oksigjenit), elektroneve apo joneve të
hidrogjenit. Shndërruesi pastaj i shndërron ndryshimet e produktit të lidhur në sinjale
elektrike, të cilët mund të përforcohen dhe të maten.
Sipas rekomandimeve të IUPAC 1999, biosensori është pajisje e integruar me
përfshirje të pjesës njohëse (receptorit) dhe shndërruesit, e cila është në gjendje të
ofrojë informata analitike selektive sasiore apo gjysmë-sasiore me anë të elementit
biologjik të njohjes [122]. Biosensorët luajnë një rol të rëndësishëm në fushën e
hulumtimit analitik në mjekësi, bujqësi, sigurisë ushqimore, bioprocesorëve,
monitorimin mjedisor dhe industrial [79].
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KAPITULLI IV
4. Pjesa eksperimentale
4.1. Arsyetimi i shtrimit të problematikës
Si objektiv kryesor në këtë hulumtim është ndërtimi i një sensori të ri elektrokimik për
përcaktimin komponimeve fenolike duke përdorur mënyra të ndryshme të modifikimit
të grafitit me nanogrimca metalike dhe modifikimin e sipërfaqes së elektrodës.
Elektrodat e ndërtuara nga pasta e karbonit japin mundësi të përdorimit në mjedise të
ndryshme dhe ka vetitë e ngjashme me ngjyrat e karbonit konduktiv, të cilat përdoren
në teknologjinë e printimit të sensorëve elektrokimik. Madhësia e elektrodave nga
pasta e karbonit mund të arrijë madhësinë nga 50-300 µm, dhe si mjet lidhës për
ndërtimin e pastës mund të përdoret vaji i parafinës Nujol® i përzier me grafitin
pluhur në raporte të ndryshme.
Modifikimi i grafitit me nanogrimca metalike përmes rrugës së thatë duke zbërthyer
kripërat acetate të metaleve përkatëse në përzierje me grafitin pluhur nën ndikim të
temperaturës së lartë duke kaluar në nanogrimca të metaleve dhe okside përkatëse të
tyre, është menduar se do të ndikojë në reaksionin e oksidimit elektrokimik të
fenoleve të substituara duke e studiuar efektin me teknika voltametrike.
Përdorimi i oksidit të grafenit të reduktuar elektrokimikisht si dhe modifikimi i
molekulave të grafenit me oksid kromi përmes reaksionit kimik, është parë si një
mundësi e rritjes së ndjeshmërisë së elektrodës përmes interaksionit të modifikuesit,
oksid grafeni/Cr2O3.
Rritja e ndjeshmërisë së elektrodës pastë karboni duke përdorur molekulën e
cetiltrimetilamonium bromurit e cila adsorbohet në sipërfaqe të elektrodës hidrofobe
përmes vargut hifrofobik të molekulës së CTAB. Nga grupe hulumtuesish është
vërtetuar se molekulat e CTAB në nivele të ulëta të përqendrimit formojnë shtresë
mono molekulare në sipërfaqe të elektrodës pastë karboni. Kjo shtresë mono
molekulare me grupin amonium të orientuar ka brendia e tretësirës mundëson përmes
interaksionit jonik me anionet molekulare të fenoleve rritjen e ndjeshmërisë së
elektrodës. Kjo rritje e ndjeshmërisë së elektrodës ndodh për shkak të bartjes më të
lehtë të elektroneve përmes molekulës së surfaktantit deri në sipërfaqe të elektrodës
dhe rritjes së përqendrimit të analitit në sipërfaqe të elektrodës për shkak të
ndërveprimit jonik të CTAB dhe anioneve fenolate.
Me gjetjen e modifikuesit dhe teknikës më të përshtatshme për matje elektroanalitike
është menduar në aplikimin e teknikës në mostra reale duke përcaktuar nitrofenolet
nga mbetjet e Termocentralit të Kosovës dhe përcaktimi i klorfenoleve si produkte të
degradimit të herbicideve të ndryshme që përdoren në bujqësi.
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4.2. Kimikatet



Dihidrogjenfosfat natriumi dihidrat (NaH2PO4 x 2H2O), p.a., (Lach-Ner)
Hidrogjenfosfat natriumi dodekahidrat (Na2HPO4 x 12H2O), p.a., (Lach-Ner)



Acid sulfurik H2SO4, p.a., (Sigma-Aldrich)



Sulfat bakri pentahidrat (CuSO4 x 5H2O), p.a., (Lach-Ner)



Hekzacianoferrat (II) kaliumi trihidrat (K4[Fe(CN)6] x 3H2O), p.a., (SigmaAldrich)
Hekzacianoferrat (III) kaliumi (K3[Fe(CN)6]), p.a., (Sigma-Aldrich)
Oksid hekuri (III) (Fe2O3), p.a., (Lach-Ner)

































Oksid bakri (II) (CuO), p.a., (Lach-Ner)
Oksid kromi (III) (Cr2O3), p.a., (Lach-Ner)
Oksid Plumbi (II) (PbO), ≥ 99%, Sigma Aldrich
Oksid Plumbi (IV) (PbO2), , ≥ 97%, Sigma Aldrich
Mikrogrimca bakri (Cu), p.a. 99.9%, Merck
Acetat bakri (CuC4H6O4), p.a. 99.99%, Sigma Aldrich
Acetat plumbi (PbC4H6O4), p.a. 99.99%, Sigma Aldrich
Acetat zinku (ZnC4H6O4), p.a. ≥ 99.99%, Sigma Aldrich
Acetat kobalti (CoC4H6O4), p.a. 99.995%, Sigma Aldrich
Grafit pluhur, Gradë spektroskopike, RW-B (RINGSDORFF-WERKE GMBH
BONN-BAD, GODESBERG, höchster Reinheits grad, Spectralkohle-Pulver)
Vaj parafine, Lëng për spektroskopi, Uvasol®, 0.84-0.89 kg/L, Merck
1.07161.0100
Aceton, Gradë analitike (Sigma-Aldrich)
KMnO4, 99.5%, Alkaloid
NaNO3, 99%, Alkaloid
H2O2, 30%, Sigma Aldrich
HCl, 37%, Sigma Aldrich
Cetiltrimetilamonium bromur (CTAB) CH3(CH2)15(CH3)3NBr, BDH
Laboratory Supplies poole. BH 1TD, England 99%, By IR Spectrum
Fenol, ≥ 99%, Sigma Aldrich
1,2-dihidroksibenzen, Sigma Aldrich
2,4-diklorfenol, 99%, Sigma Aldrich
2,4,6-triklorfenol, 98%, Sigma Aldrich
Metilhidrokinon, ≥ 99%, Sigma Aldrich
Acidi 2,5-dihidroksibenzoik, ≥ 98%, Sigma Aldrich
4-klor-3-metilfenol, 99%, Sigma Aldrich
2-klorfenol, ≥ 99%, Sigma Aldrich
Hidrokinon, ≥ 99% Sigma Aldrich
Pentaklorfenol, 98%, Sigma Aldrich
2-nitrofenol, 98% Sigma Aldrich
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3-nitrofenol, 99%, Sigma Aldrich
4-nitrofenol, ≥ 99.5%, Sigma Aldr` 1qAich
2,4-dinitrofenol, ≥ 98.0%, Sigma Aldrich
2-metil-4,6-dinitrofenol, 99.9%, Sigma Aldrich

4.2.1. Tretësirat e punës
Uji
Uji është ridistiluar me anë të pajisjes SCHOT
Buferët standard
Hamilton Duracal Buffer, certified traceable to N.I.S.T buffers: pH 4.01±0.01; pH
7.00±0.01; and pH 10.01±0.02.
Hanna instruments, standard buffer solutions: pH 4.01±0.01(HI 7004M); pH
7.00±0.01 (HI 7007 M); and pH 10.01±0.02 ((HI 7010 M).
Tretësirat buferike
Buferi fosfat (0.1 mol· L-1) është përgatitur duke përzier tretësirat ujore (0.1 mol· L-1) të
dihidrogjenfosfatit të natriumit dhe hidrogjenfosfatit të natriumit derisa tretësira të
arrijë vlerë të caktuar të pH-së.
Hekzacianoferrati (II) i kaliumit
Tretësira bazë e hekzacianoferratit (II) të kaliumit 0.1 M është përgatitur duke tretur
4.2239 g hekzacianoferrat (II) kaliumi në 100 mL ujë të ridistiluar. Tretësirat me
përqendrime më të vogla janë përgatitur pak para përdorimit.
Hekzacianoferrati (III) i kaliumit
Tretësira bazë e hekzacianoferratit (III) të kaliumit 0.1 M është përgatitur duke tretur
3.2924 g hekzacianoferrat (III) kaliumi në 100 mL ujë të ridistiluar. Tretësirat me
përqendrime më të vogla janë përgatitur pak para përdorimit.
Fenolet
Tretësirat bazë të fenoleve janë përgatitur me përqendrim 1000 mg L-1, duke tretur
50 mg substancë në 50 mL bufer fosfat pH 7 (përveç pentaklorfenolit 30 mg L-1 dhe
2,4,6-triklorfenolit 250 mg L-1).
Cetiltrimetilamonium bromuri (CTAB)
Tretësira bazë me përqendrim 0.01M është përgatitur duke tretur 0.1822 g CTAB në
ujë të ridistiluar në enë normale 50mL.
Oksidi i grafenit
1.5 g grafit, 1.5 g NaNO3 dhe 69 mL H2SO4 janë vendosur në enë laboratorike 500 mL
me përzierje të vazhdueshme për 30 minuta në banjo akulli, shtohen 9 g KMnO4,
përzierja vazhdon për 60 minuta. Shtohen 100 mL ujë të ridestiluar dhe përzierja
vazhdon për 60 minuta të tjerë në temperaturë 90 oC.
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Pas 60 minutash shtohen 300 mL ujë i ridestiluar dhe 10 mL H2O2 30%. Vendoset për
60 minuta në banjo ultrasonike, centrifugohet dhe pastaj shpërlahet disa herë,
precipitati thahet në furrë në temperaturë 90 oC për 4 orë.

4.3. Instrumentat
pH-metër, pH-Ion meter, 301 HANNA, Instruments, me elektrodë qelqi HI 1131; pHmeter, Metrohm model 781
Banjo ultrasonike, ISOLAB (5 L)
Centrifugë, Human, HuMax 4k 12 x 15 mL; VWR, Galaxy 5D.
Spektrofotometër UV-VIS, Model Helios Alpha.
Potenciostat PalmSENS, i kontrolluar përmes kompjuterit me softwerin përkatës
PSTrace.
4.3.1. Potenciostati
Për matje në voltametri ciklike, voltametri me puls diferencial dhe
amperometri hidrodinamike është përdorur potenciostati (PalmSens, Compact
Electrochemical Interfaces) i kontrolluar përmes softwerit PSTrace. Celula
elektrokimike është ndërtuar nga elektroda pastë karboni ose elektroda e karbonit me
printim të sheshtë si elektrodë pune, elektroda referuese Ag/AgCl dhe teli i platinit si
elektrodë e kundërt. Azoti është përdorur si degazues i tretësirës. Përzierja
konveksionale është realizuar me anë të përzierësit magnetik.
Pasta e karbonit (e pastër dhe e modifikuar) është paketuar në gyp tefloni
(Figura 4.1a.) me diametër të brendshëm 4.0 mm dhe diametër të jashtëm 5.15 mm.
Sipërfaqja kontaktuese e elektrodës me tretësirën është 12.6 mm2. Pasta është lëmuar
në pllakë tefloni (politetrafluoretilen). Kontakti i brendshëm i pastës së karbonit
është bërë me tel platini.
Elektroda e karbonit me printim të sheshtë është përgatitur duke e printuar ngjyrën e
karbonit mbi transparente plastike për printer (polietilen tereftalat) (Figura 4.1b).
Është përdorur elektroda referuese Ag/AgCl (ΩMetrohm 6.0733.100) me elektrolit të
brendshëm tretësirë 3 M KCl (ΩMetrohm 6.2308.020).
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Figura 4.1. Elektrodat e karbonit: a) pastë karboni, b) me printim të sheshtë.

4.4. Metodat
4.4.1. Voltametria ciklike
Matjet në voltametri ciklike janë kryer në celulën elektrokimike të përbërë
nga elektroda pastë karboni (e pamodifikuar dhe modifikuar) si elektrodë pune,
elektroda Ag/AgCl si elektrodë referuese dhe teli i platinit si elekrodë e kundërt. Azoti
është përdorur si mjet për degazim të tretësirës (Figura 4.2.).

Figura 4.2. Celula elektrokimike e përdorur në matjet voltametrike.
Bazuar në kushtet e optimizuara, matjet në voltametri ciklike me elektrodë
pastë karboni janë bërë në 10-20 mL bufer fosfat (0.1 M, pH 7.5), pas degazimit
me kohëzgjatje 3-5 minuta. Gjatë matjeve janë shtuar sasi të ndryshme të analitëve
varësisht nga rendi linear i përgjigjes së elektrodës. Voltamogramat janë regjistruar
ndërmjet -1.00 V dhe +1.00 V, duke filluar nga vlerat negative dhe shpejtësia e
skanimit ka qenë 50 mV/s.
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4.4.2. Voltametria me puls diferencial
Matjet në voltametri me puls diferencial janë kryer në celulën elektrokimike
të paraqitur në figurën 4.2. Në fillim tretësira është degazuar për 3-5 minuta, pastaj
është stabilizuar elektroda me aplikimin e 10 cikleve në voltametri ciklike në fushë
potenciali -1.00 V deri +1.00 V. Pastaj matjet e analitëve janë zhvilluar në interval të
potencialit nga -0.50 V deri +1.20 V, në drejtim të rrymave pozitive apo negative.
4.4.3. Amperometria hidrodinamike
Matjet në ampermetri hidrodinamike janë kryer në celulën elektrokimike të
paraqitur në figurën 4.2. Në fillim tretësira është degazuar për 3-5 minuta dhe në
përzierje të vazhdueshme është aplikuar potencial konstant në elektrodën e punës, me
ç’rast është matur ndryshimi i intensitetit të rrymës pas shtimit të analitit. Është
optimizuar potenciali i punës në vlerat -0.70, -0.60, -0.50, -0.40, -0.30, -0.20, -0.10,
0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 dhe 0.70 V, përpos në rastet kur është cekur
ndryshe.
4.4.4. Përgatitja e elektrodave
Pasta e karbonit e pamodifikuar është përgatitur duke përzier 1 g pluhur
grafiti dhe 360 µL vaj parafine në havan agati dhe duke e përzier butësisht deri në
arritjen e kompaktësisë uniforme.
Pasta e karbonit e modifikuar me metale dhe okside të tyre në përqindje të
ndryshme është përgatitur në mënyrë analoge duke përzier sasi të caktuara pluhur
grafiti me sasinë e caktuar të modifikuesit dhe 360 µL vaj parafine. Pasta është
transferuar në flakona qelqi dhe është lënë të qëndrojë gjatë natës në frigorifer.
Elektroda e printuar e karbonit e modifikuar me oksid grafeni të reduktuar
është përgatitur në celulën elektrokimike me tretësirë të oksidit të grafenit 0.1 mg/mL.
Në celulë janë vendosur 9 mL bufer fosfat pH 7.0 dhe 1 mL tretësirë e oksidit të
grafenit me përqendrim 1 mg mL-1. Veshja e elektrodës është bërë në mënyrë
elektrokimike me voltametri ciklike në fushë potenciali 0.0 V deri -1.5 V me shpejtësi
skanimi 50 mV s-1, përmes 20 voltamogramash ciklike.
Për modifikimin e elektrodës së printuar të karbonit me oksid grafeni të
reduktuar elektrokimikisht dhe oksid kromi (OGRE-Cr2O3) së pari inkorporohet
oksidi i kromit në nanostrukurën e oksid grafenit. Për këtë shtohen 1.2 g Cr(NO3)2 dhe
0.5 g acetat natriumi në 60 mL tretësirë ujore oksid grafeni (0.5 mg/mL), e cila më
parë është trajtuar për një orë në banjo ultrasonike, pastaj rregullohet vlera pH e
tretësirës duke shtuar NaOH 0.1 M deri në pH = 8. Precipitati i mbetur i oksidit
grafenit me oksid kromi (III) (OG-Cr2O3), ndahet nga tretësira, shpërlahet me ujë të
distiluar dhe thahet për 4 orë në temperaturë 160 oC. Nga masa e tharë përgatitet
tretësira OG-Cr2O3 (1 mg/mL), dhe procesi i reduktimit elektrokimik në sipërfaqen e
elektrodës së printuar të karbonit vijon si në rastin e modifikimit me OGRE të cekur
mësipër.
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Modifikimi i elektrodave të karbonit me CTAB është bërë duke shtuar sasi të
caktuar të tij drejtpërdrejtë në tretësirën e elektrolitit bazë në celulën elektrokimike.
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KAPITULLI V
5. Rezultatet dhe diskutimi
Rezultatet eksperimentale të këtij hulumtimi janë paraqitur në tri pjesë ku janë
përdorur si analit fenolet, klorfenolet dhe nitrofenolet. Janë paraqitur rezultatet me
modifikime të ndryshme për secilin grup të analitëve duke përfshirë modifikimin me
nanogrimca të Cu/CuO, oksid grafeni të reduktuar elektrokimikisht (OGRE), oksid
grafeni dhe oksid kromi (OG-Cr2O3) dhe cetiltrimetilamonioum bromur (CTAB).

5.1. Fenolet - Gjetja e modifikuesit të përshtatshëm për elektrodën
pastë karboni (EPK)
Elektroda pastë karboni është modifikuar në brendi duke përdorur okside të
metaleve të ndryshme si oksid kromi (III), oksid bakri (II), oksid plumbi (II) dhe (IV)
etj. me qëllim të gjetjes së modifikuesit të përshtatshëm në rritjen e ndjeshmërisë së
elektrodës ndaj komponimeve fenolike. Arsyeja e përdorimit të oksideve të metaleve
është sepse disa metale, që mund të jenë inkorporuar në pastë të karbonit, katalizojnë
reaksionet e oksidimit dhe reduktimit të komponimeve fenolike. Modifikimi me
përzierje të thjeshtë të grafitit me okside të metaleve krahasuar me mënyrat e tjera të
modifikimit kanë dhënë ndjeshmëri më të vogël ndaj komponimeve fenolike.
Modifikimi i grafitit me nanogrimca të oksideve të metaleve duke përdorur
rrugën e thatë ka dhënë rezultate më të mira, sidomos grafiti i modifikuar me
nanongrimca oksid bakri (CuON). Modifikimi është realizuar duke përzier kripërat
acetate të metaleve me grafitin pluhur dhe pas trajtimit termik me kohë optimale është
arritur zbërthimi i acetateve në okside të metaleve, dhe pastaj grafiti është përdorur
për përgatitjen e pastës së karbonit si elektrodë pune.
Është përdorur teknika e voltametrisë ciklike në studimin elektrokimik të
modifikuesit për mundësinë e përcaktimit të fenoleve. Si analit janë përdorur
hidrokinoni, fenoli, metilhidrokinoni dhe acidi 2,5-dihidroksibenzoik.
Voltamogramat ciklike në figurën 5.1 paraqesin voltamogramat e elektrodës
pastë karboni të pamodifikuar. Përgjigja e elektrodës ndaj hidrokinonit (30 mg/L)
është evidente me potencial të oksidimit dhe reduktimit rreth 0.250 V dhe 0.050 V.
Elektroda e modifikuar me nanogrimca oksid bakri (Figura 5.2) shfaq voltamogramën
më ndryshe për shkak të rrymës bazë më të lartë dhe piket e oksidimit dhe reduktimit
për bakrin dhe hidrokinonin nuk janë të shfaqura qartë.
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Figura 5.1. Voltamogramat ciklike të elektrodës pastë karboni në bufer fosfat
0.10 M pH 7.50 dhe pas shtimit të hidrokinonit 30 mg/L. Shpejtësia skanimit 50
mV/s.

Figura 5.2. Voltamogramat ciklike të elektrodës pastë karboni të modifikuar me
CuON në bufer fosfat 0.10 M pH 7.50 dhe pas shtimit të hidrokinonit 30 mg/L.
Shpejtësia skanimit 50 mV/s.
Oksidimi i bakrit metalik ndodh rreth 0.00 V dhe reduktimi i tij afër -0.30 V. Pas
shtimit të hidrokinonit me përqendrim 30 mg/L, piket e hidrokinonit mbimbulohen,
por dhe për shkak të reaksionit kimik ndërmjet hidrokinonit dhe nanogrimcave të
bakrit. Piket e oksidimit dhe reduktimit të bakrit dhe hidrokinonit shfaqen shumë afër
njëri tjetrit dhe nuk janë të definuara qartë.

5.1.1. Amperometria hidrodinamike
Për përcaktimin sasior të fenoleve janë zhvilluar matjet me teknikën e
amperometrisë hidrodinamike duke përdorur elektrodën pastë karboni të pamodifikuar
dhe modifikuar me oksid bakri 5%, si dhe nanogrimca oksid bakri (CuON). Matjet në
potencial konstant janë zhvilluar në potencial nga -400 mV deri në +400 mV me hap
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të ndryshimit të potencialit prej 100 mV, duke hulumtuar ndjeshmërinë ndaj
hidrokinonit dhe është zgjedhur si potencial operues më i përshtatshëm +200 mV.

Figura 5.3. Amperograma e fituar me elektrodë pune EPK-CuON duke shtuar
hidrokinon (1000 ppm) 2x50uL, 2x100uL, 2x200uL dhe 1x400uL, në potencial
200mV.
Në këtë potencial operues elektroda ka një përsëritshmëri të mirë të matjeve
dhe sinjali është më i lartë se në potencialet tjera. Në potenciale më pozitive për shkak
të tretjes së bakrit dhe përgjigja e elektrodës ndryshon me kohën gjatë matjeve. Në
figurën 5.4 janë paraqitur rezultatet për tri elektrodat e testuara në përqendrime të
ndryshme të hidrokinonit në bufer fosfat 0.10 M (pH 7.5). Nga këto rezultate vërehet
qartë se sinjale më të mira janë fituar kur janë përdorur elektrodat e modifikuara me
oksidet e bakrit në përzierje dhe me nanogrimca. Matje amperometrike janë zhvilluar
edhe për fenolin, metilhidrokinonin dhe acidin 2,5-dihidroksibenzoik. Rezultate më të
mira janë fituar për hidrokinonin dhe metilhidrokinonin ku vërehet ndjeshmëria
shumë më e madhe e elektrodës (Figura 5.5). Për hidrokinonin elektroda ka varësi
lineare deri në 80 mg/L me ndjeshmëri 0.131 µA·L·mg-1 dhe koeficient korrelacioni
R2=0.994 në potencial operues 200 mV (Figura 5.6). Sensori tregon stabilitet pas 10
cikleve në voltametri ciklike.
I(μA)=0.131 C(mg/L)+0.239
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Figura 5.4. Lakoret e kalibrimit në amperometri hidrodinamike për hidrokinonin me
elektrodë pastë karboni të pamodifikuar (EPK), EPK-CuO 5% dhe EPK-Cu/CuON në
potencial operues 200 mV ndaj Ag/AgCl (KCl 3M).

Figura 5.5. Lakoret e kalibrimit në amperometri hidrodinamike për
metilhidrokinonin, hidrokinonin, fenolin dhe acidin 2,5-dihidroksibenzoik me
elektrodë pastë karboni të pamodifikuar (EPK), EPK-CuO 5% dhe EPK-Cu/CuON në
potencial operues 200 mV ndaj Ag/AgCl (KCl 3M).
Në tabelën 5.1 janë përmbledhur rezultatet e ndjeshmërisë së elektrodës së
pamodifikuar dhe të modifikuar për komponimet fenolike të testuara dhe vërehet se
elektroda e modifikuar me nanogramica të oksidit të bakrit (II) ka ndjeshmëri më të
vogël ndaj metilhidrokinonit krahasuar me atë të modifikuar me oksid bakri 5%.
Me qëllim të gjetjes së raportit më të përshtatshëm për modifikimin e
elektrodës me nanogrimca CuO janë përgatitur pasta karboni me pjesëmarrje të
ndryshme të CuON si 3%, 5% dhe 7% duke e testuar përgjigjen elektrokimike të tyre
ndaj hidrokinonit. Pjesmarrja prej 5% e nanograimcave në grafit jep rezultate më të
mira për hidrokinonin. Duke shkuar nga përqindja më e madhe e nanogrimcave është
vërejtur rënie e ndjeshmërisë dhe stabilitetit të elektrodës përgjatë punës me të.
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Tabela 5.1. Ndjeshmëria e elektrodave të pamodifikuara dhe modifikuara me oksid
bakri dhe nanogrimca oksid bakri (II).
200 mV
EPK
EPK CuO 5%
EPK CuON 5%
EPK CuON 3%
EPK CuON 5%
EPK CuON 7%

hidrokinoni
0.034
0.051
0.079
0.038
0.079
0.03

Ndjeshmëria (µA·L·mg-1)
metilhidrokinoni
acidi 2,5dihidroksibenzoik
0.329
0.004
0.251
0.002
0.082
0.001
0.37
\
0.082
\
0.067
\

fenoli
2.00E-05
1.00E-05
1.00E-05
\
\
\

Rritja e ndjeshmërisë së elektrodës në përcaktimin e hidrokinonit dhe
zvogëlimin e potencialit operues për oksidimin elektrokimik të tij vjen për shkak të
reduktimit kimik të bakrit (II)/(I) në bakër (I)/(0) nga hirdokinoni, e njëkohësisht
oksidimi elektrokimik i bakrit në elektrodë. Një e metë e kësaj metode është
përsëritshmëria jo e mirë në përgatitjen e grafitit të modifikuar për shkak të
pamundësisë së kontrollimit të gjithë parametrave që ndikojnë në përgatitjen e tij.

Figura 5.6. Lakorja e kalibrimit në amperometri hidrodinamike për hidrokinonin në
elektrodën pastë karboni të modifikuar me Cu/CuON në potencial operues 200 mV
ndaj Ag/AgCl (KCl 3M).
Në mënyrë tabelore janë paraqitur kufiri i detektimit (KD) dhe rendi linear për EPK,
EPK modifikuar me 5% CuO dhe 5% CuON ndaj hidrokinonit, metilhidrokinonit,
acidit 2,5-dihidroksibenzoik dhe fenolit në matjet me teknikën AHD (Tabela 5.2).
Nga kjo shihet se kemi ulje të KD për hidrokinonin dhe fenolin me EPK-CuON 5%,
dhe acidin 2,5-dihidroksibenzoik me EPK-CuO 5%.

53

Tabela 5.2. Kufiri detektimit dhe rendi linearë i EPK të pamodifikuara dhe
modifikuara me 5%, oksid bakri dhe nanogrimca oksid bakri (II).
Elektroda

EPK-CuON 5%

EPK-CuO 5%

EPK

KD/ppm

Lineariteti/ppm

KD/ppm

Lineariteti/ppm

KD/ppm

Lineariteti/ppm

hidrokinoni

0.65

4.0 - 85.0

0.92

4.0 - 85.0

0.80

4.0 - 85.0

metilhidrokinoni

1.04

4.0 - 85.0

0.55

4.0 - 85.0

0.27

4.0 - 85.0

acidi 2,5dihidroksibenzoik

1.01

4.0 - 85.0

0.46

4.0 - 85.0

0.62

4.0 - 85.0

Fenoli

21.96

40.0 - 255.0

-

-

51.65

85.0 – 270.0

Në tabelën 5.3 janë paraqitur të dhënat e fituara të KD dhe rendit linearë me EPK,
modifikuar me sasi të ndryshme CuON 3, 5 dhe 7%, prej nga shihet se për
hidrokinonin kemi ulje më të madhe të kufirit të detektimit me EPK modifikuar me
5% CuON, kurse për metilhidrokinonin kufi më i ulët detektimi vërehet me EPK
modifikuar me 3% CuON.
Tabela 5.3. Kufiri detektimit dhe rendi linearë i EPK të modifikuara me 3, 5 dhe 7%
nanogrimca oksid bakri (II).
Elektroda

EPK-CuON 3%
KD/ppm

Lineariteti/ppm

EPK-CuON 5%
KD/ppm

Lineariteti/ppm

EPK-CuON 7%
KD/ppm

Lineariteti/ppm

hidrokinoni

0.87

4.0 - 85.0

0.65

4.0 - 85.0

1.29

4.0 - 85.0

metilhidrokinoni

0.68

4.0 - 85.0

1.04

4.0 - 85.0

0.74

4.0 - 85.0
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5.2. Klorfenolet
Përmes modifikimit të elektrodës në sipërfaqe është synuar rritja e reaktivitetit
elektrokimik duke gjetur modifikuesin më të përshtatshëm për analizën e
komponimeve fenolike e në veçanti derivateve të kloruara. Meqenëse elektrodat e
printuara me ngjyrë konduktive të karbonit përgatiten lehtë dhe mundësojnë mënyra
të thjeshta të modifikimit është provuar modifikimi i sipërfaqes me oksid të grafenit të
reduktuar në mënyrë elektrokimike. Në bazë të testeve paraprake për modifikimin e
elektrodës bazuar edhe në literaturë është vërejtur se reduktimi i oksidit të grafenit në
mënyrë elektrokimike është më i përshtatshëm me metodën e skanimit në voltametri
ciklike në një fushë të potencialit nga 0.0 V deri -1.50 V.
Gjithashtu është realizuar hulumtimi elektrokimik me pastë karboni i
klorfenoleve me përdorimin e cetiltrimetilamonium bromurit si substancë
tensioaktive. Qëllimi i përdorimit të substancës tensioaktive ishte sepse surfaktanti
përmban pjesën hidrofobe e cila adsorbohet në sipërfaqe të elektrodës së karbonit
d.m.th. me pjesën hidrofobe të elektrodës dhe pjesa jonike e jonit amonium, i cili ka
ngarkesë pozitive që mund të hyjë në interaksion jonik ndërmjet anioneve të
derivateve fenolike dhe pjesës hidrofile të kësaj molekule të adsorbuar në sipërfaqe.
Nga literatura dihet se surfaktanti i përdorur në përqendrime të ulëta vetorganizohet
në një shtresë mono molekulare në sipërfaqen e elektrodës.
5.2.1. Modifikimi elektrodës me oksid grafeni të reduktuar elektrokimikisht
(OGRE)
Oksidi grafenit pas reduktimit elektrokimik në sipërfaqe të elektrodës së
printuar tregon një rritje të aktivitetit elektrokimik ndaj analitëve të përdorur. Kjo
ndodh për shkak të formimit të shtresës së oksidit grafenit të reduktuar në sipërfaqe të
elektrodës dhe rrit sipërfaqen aktive. Reduktimi elektrokimik i oksidit të grafenit është
realizuar me një hap të vetëm, me zhytjen e elektrodës së printuar në tretësirë të
oksidit të grafenit 0.10 mg/mL dhe duke realizuar 20 skanime në voltametri ciklike.
Metoda e modifikimit të sipërfaqes është përzgjedhur pas realizimit të disa testeve me
metoda të ndryshme si reduktimi elektrokimik me potencial konstant, me pikim të
tretësirës në sipërfaqe dhe pastaj realizimin e reduktimit elektrokimik. Të gjitha
elektrodat e modifikuara me këto mënyra kanë rezultuar me një përsëritshmëri të
vogël në matjet elektrokimike të klorfenoleve dhe humbje të ndjeshmërisë pas disa
matjeve të përsëritura. Mënyra e përzgjedhur e reduktimit të oksidit të grafenit me
voltametri ciklike ka rezultuar me një përsëritshmëri më të mirë në analizën
voltametrike të klorfenoleve.
Nga rezultatet e fituara në metodën e voltametrisë ciklike vërehet qartë
ndikimi i tij si modifikues në sipërfaqe të elektrodës (Figura 5.8.). Mekanizmi i
oksidimit të katekolit i cili përmban dy grupe hidroksile në pozicionin orto, ku
vërehen pike me intensitet shumë të ulët të oksidimit shkallë shkallë deri në 1,2benzokinon. Në figura janë paraqitur voltamogramat ciklike pas ciklit të tretë të
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skanimit për arsye se fillimisht paraqiten vetëm piket kryesore të oksidimit dhe
reduktimit të fenolit përkatës, ndërsa në skanimet pasuese shfaqen edhe pike të tjera
që janë karakteristike për produktet e oksidimit të fenoleve. Mekanizmi i oksido
reduktimit të katekolit ndodh si në vijim:

Nga reaksioni shihet se kemi shkëmbimin e dy elektroneve dhe piket e shfaqura gjatë
studimit elektrokimik te elektroda e pamodifikuar, EPSHK paraqiten piku anodik në
0.295 V dhe ai katodik në 0.075 V. ΔE te elektroda e pamodifikuar është 0.220 V që
nuk paraqet edhe rastin ideal të oksidimit dhe reduktimit të katekolit me dy elektrone
sepse nga kjo vlerë del se elektronet e shkëmbyera janë më shumë se 2. Kjo ndodh për
shkak të ndërveprimit mes produkteve të oksidimit të katekolit në sipërfaqe të
elektrodës dhe lidhjes hidrogjenore ndërmolekulare. Te elektroda e modifikuar
paraqiten piket anodike në 80, 265 dhe 640 mV dhe i atribuohet oksidimit të grupeve
hidroksile deri në formimin e 1,2-benzokinonit. Gjithashtu në drejtimin katodik të
skanimit shfaqen piket në potencial rreth 150 dhe -60 mV, që janë piket e reduktimit
të grupeve hidroksile në pozicionet orto. Ndryshimi i potencialit te elektroda e
modifikuar me OGRE (Ea-Ek) ~ 205 mV bazuar në dy piket me intensitet më të lartë.
Piku me intensitet shumë të ulët shfaqet në potencial 150 mV dhe diferenca e
potencialit bazuar në këtë pozitë është ΔE=115 mV dhe në bazë të këtij ndryshimi del
se shkëmbimi i numrit të elektroneve me elektrodën është 2 (ΔE /59 mV).
Ndërsa te hidrokinoni vërehet rritja e ndjeshmërisë së elektrodës së modifikuar
me OGRE si dhe zhvendosje e vlerave të potencialit oksidues dhe reduktues. ΔE për
piket e oksidimit dhe reduktimit tek elektroda e pamodifikuar dhe ajo e modifikuar
është 350 mV dhe 125 mV. Kjo tregon njëkohësisht shkëmbim të lehtë të elektroneve
në sipërfaqen e elektrodës për shkak të oksidit të grafenit të reduktuar
elektrokimikisht, i cili formon një sipërfaqe të njëtrajtshme të molekulave të grafenit.
Mekanizmi reaksionit të oksido reduktimit të hidrokinonit është si në vijim:

Skema 1. Mekanizmi i reaksionit elektrokimik të hidrokinonit.
Të gjitha klorfenolet e studiuara me elektrodën e modifikuar me OGRE japin
sinjale më të qarta të oksidimit dhe reduktimit të tyre në sipërfaqe të elektrodës që
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është një tregues i rritjes së ndjeshmërisë për shkak të rritjes së sipërfaqes
elektroaktive nga molekulat e reduktuara të oksidit të grafenit.

Figura 5.7. Mënyra të përfitimit të oksidit të grafenit të reduktuar.
2-klorfenoli dhe 2,4-diklorfenoli japin sinjale të qarta me një intensitet shumë
më të lartë dhe me një zhvendosje të vogël të pikeve nga vlerat më të ulëta të
potencialit. Me përdorimin e elektrodave të karbonit produktet e oksidimit
elektrokimik të klorfenoleve shfaqin pengesë në përsëritjen e matjeve për shkak të
adsorbimit të tyre në sipërfaqe që vërehet me zvogëlimin e intensitetit të pikeve. Në
rastin e përdorimit të elektrodave të modifikuara me OGRE një gjë e tillë nuk shfaqet.
Fenomeni i elektropolimerizimit të tyre gjithashtu ndikon në shfaqjen edhe të pikeve
tjera të oksidimit dhe reduktimit të këtyre produkteve të cilat e komplikojnë
interpretimin e reaksionit elektrokimik që ndodh në elektrodë. Nga studimet për
klorfenolet nga autorë të ndryshëm janë dhënë mekanizma të ndryshëm të oksidimit të
klorfenoleve si p.sh. 2,4-diklorfenoli [123]:

Skema 2. Mekanizmi elektrokimik i oksidimit të 2,4-diklorfenolit.

57

hidrokinon

katekol
50

A

B

20

40

A 15
µ
/
a
10
m
yr
R

A
µ
/ 30
a
m
yr 20
R

5

10
-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

0
-0.1
-10

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

Potenciali /V

-20

-1.1
-0.3

0.1

0.3

0.5

0.7

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-10

EPSHK
EPSHK-OGRE

25

5

5

-0.3

0.9

A 20
µ
/
a 15
m
yr
R 10

20

-0.5

0.7

pentaklorfenol
F

25

-0.7

0.5

-20

A
µ
/ 15
a
m
yr 10
R

-0.9

0.3

Potenciali /V

-15

4-klor-3-metilfenol

-1.1

0.1

-10

EPSHK
EPSHK-OGRE

-15

0
-0.1
-5

0
-0.1
-5

0.9

Potenciali /V

-10

E

EPSHK
EPSHK-OGRE

20

5

-0.5

0.9

A15
µ
/
a 10
m
yr
R 5

20

-0.7

0.7

2,4-diklorfenol
D

25

A
/µ 15
a
m
yr 10
R

-0.9

0.5

-20

2-klorfenol

-1.1

0.3

Potenciali /V

-15

-40

0
-0.1
-5

0.1

-10
EPSHK
EPSHK-OGRE

-30

C

0
-0.1
-5

-1.1
0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

Potenciali /V

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

0
-0.1
-5

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

Potenciali /V

-10

EPSHK
EPSHK-OGRE

-15

-15

EPSHK
EPSHK-OGRE

-20

Figura 5.8.Voltamogramat ciklike të elektrodës EPSHK të pastër (kaltër) dhe
modifikuar me OGRE (kuqe), shpejtësia skanimit 50 mV/s, përqendrimi analitëve 50
mg/L, dhe përqendrimi pentaklorfenolit 15 mg/L.
Janë regjistruar edhe voltamogramat në voltametrinë me puls diferencial
(VPD) (Figura 5.9) për fenolet, me qëllim të përdorimit të kësaj metode për
përcaktimin sasior të tyre. Bazuar në rezultatet e përftuara, shihet qartë se përdorimi i
kësaj teknike bën të mundur analizën sasiore të këtyre fenoleve. Te katekoli ndodh një
zhvendosje e pikut të oksidimit të tij nga 230 mV në 165 mV dhe afërsisht dyfishim i
intensitetit dhe zvogëlim i gjerësisë së pikut. Gjithashtu edhe te hidrokinoni ndodh
zvogëlim i potencialit për 120 mV dhe rritje e intensitetit të pikut afërsisht katër herë.
Sjellja elektrokimike e klorfenoleve të studiuara thuajse ndryshon vetëm te piku i parë
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ku kemi zhvendosje të potencialit, por jo me vlera të larta sikurse te hidrokinoni dhe
katekoli. Ndjeshmëria për 2-klorfenolin rritet dy herë, për 2,4-diklorfenolin në
potencial 25 mV intensiteti pikut rritet 26 herë dhe në potencial 600 mV rritet 11 herë.
Te 4-klor-3-metilfenoli nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh, rritje të intensitetit
afërsisht dy herë, ndërsa te pentaklorfenoli kemi një rënie të intensitetit të pikut.

Figura 5.9. Voltamogramat në VPD për fenolet në EPSHK (kaltër) dhe të modifikuar
me OGRE, përqendrimi fenoleve 15 ppm, elektroliti bazë tretësira buferike e fosfatit
0.10 M pH 7, shpejtësia skanimit 20 mV/s, pulsi amplitudës 50 mV.
Në bazë të këtyre rezultateve në VPD shihet se përdorimi i kësaj metode mundëson
përcaktimin e tyre si në aspektin cilësor ashtu edhe sasior.
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Amperometria hidrodinamike
Përdorimi i teknikës së amperometrisë hidrodinamike mundëson edhe
vërtetimin e mekanizmit të reaksionit elektrokimik që ndodh në elektrodë. Janë
analizuar fenolet duke ushtruar potencial konstant nga -700 mV deri në +400 mV me
përzierje (300 rpm) të vazhdueshme të tretësirës duke shtuar analitët e studiuar. Nga
rezultatet e paraqitura në tabelën 5.4, shihet se ndjeshmëria e elektrodës është në nivel
të kënaqshëm për shumicën e fenoleve. Vërehet një fenomen, ku në potenciale
pozitive elektroda nuk jep ndjeshmëri aq të mirë sidomos për 2-klorfenolin, i cili nuk
jep sinjal të matshëm. Në potencial -0.3 V ka ndjeshmërinë më të lartë për 2klorfenolin rreth 16 µA·L·mg-1, katekoli në 0.2 V me ndjeshmëri 6.34 µA·L·mg-1,
hidrokinoni në 0.1 V me vlerë 38.11 µA·L·mg-1. 2,4-diklorfenoli ndjeshmëri më të
mirë jep në -0.4 V me vlerë 13.14 µA·L·mg-1, 4-klor-3-metilfenoli në -0.2 V me
ndjeshmëri 7.5 µA·L·mg-1 dhe pentaklorfenoli në potencial 0.3 V me ndjeshmëri 4.5
µA·L·mg-1

Potenciali/V

Tabela 5.4. Rezultatet e ndjeshmërisë për fenole të ndryshme në amperometri
hidrodinamike, elektroliti bazë bufer fosfat 0.10 M (pH 7.5), përzierja 300 rpm.

Raporti i ndjeshmërisë EPSHK-OGRE/EPSHK (µA L/mg)
Katekol Hidrokinon 2-klorfenol

-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4

1.22
1.45
1.58
1.18
1.62
0.80
3.33
6.34
5.57
2.58

0.64
0.68
0.95
2.16
4.54
2.29
2.75
4.50
38.11
10.42
3.24
1.35

1.14
1.00
1.11
1.88
16.00
-

2,4-diklorfenol

4-klor-3-metilfenol

Pentaklorfenol

1.55
1.13
6.48
13.14
8.33
1.00
0.90
10.00
2.00

0.65
0.63
0.80
0.61
4.80
7.50
3.00
2.00
1.14
2.00

1.78
0.94
1.03
1.01
1.53
1.02
4.50
2.33

5.2.2. Elektroda pastë karboni me cetiltrimetilamonium bromuri (CTAB)
Me qëllim të përmirësimit të përgjigjes elektrokimike të pastës së karbonit
janë realizuar shumë modifikime kimike dhe elektrokimike. Në këtë pjesë të
hulumtimit vëmendja ka qenë te cetiltrimetilamonium bromuri (CTAB) që të rritet
ndjeshmëria e sipërfaqes së elektrodës ndaj klorfenoleve. CTAB është surfaktant
kationik i cili përmban pjesën polare dhe jo polare në molekulën e tij. Ai ka mundësi
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të bashkangjitet në sipërfaqen lipofilike të elektrodës dhe në këtë mënyrë ndikon në
proceset fiziko-kimike dhe elektrokimike që ndodhin në të. Studimi i efektit të CTAB
është realizuar për fenolin, hidrokinonin dhe klorfenolet.
Efekti i CTAB-it në fenol dhe hidrokinon
Ndikimi i CTAB në përmirësimin e përgjigjes së elektrodës pastë karboni
është studiuar me teknikën e voltametrisë ciklike dhe voltametrisë me puls diferencial.
Sjellja elektrokimike e hidrokinonit dhe fenolit pa praninë dhe në prani të CTAB
(0.20 mM) është paraqitur në figurën 5.10 (A dhe B). Aty vërehet ndryshim i rrymave
në prapavijë te hidrokinoni (fig. 5.10A) pa praninë e CTAB (Lakorja 1) dhe në prani
të tij (Lakorja 3), pjesërisht në rendin negativ të potencialit (reduktimi i grupeve
karbon-oksigjen) dhe në potencialet pozitive (oksidimi karbonit). Hidrokinoni ka
sjellje elektrokimike të oksido-reduktimit kuazi-reversibël me ndarje të pikeve 400
mV (lakorja 2). Në prani të CTAB (Figura 5.10A lakorja 4) diferenca e potencialit
ndërmjet oksidimit dhe reduktimit përmirësohet dukshëm, dhe piket mbivendosen
sikurse piket e adsorbimit. Kur përqendrimi i CTAB-it është më i vogël se
përqendrimi kritik micelar ai formon një shtresë me dendësi të lartë të ngarkesave
pozitive në sipërfaqe të elektrodës pastë karboni (EPK) përmes bashkëveprimit
hidrofobik me pjesën hidrofobe të vargut të CTAB-it [87]. Jonet e fenoleve me
ngarkesë negative adsorbohen përmes bashkëveprimit elektrostatik me jonet e CTAB
me ngarkesë pozitive në sipërfaqe të elektrodës dhe ky bashkëveprim mundëson
shkëmbim efektiv të elektroneve për oksidimin e fenoleve dhe rrymat rriten ndjeshëm.
Sinjali për fenolin (Figura 5.10B) që prezanton oksidimin e fenolit në prani të CTAB
(lakorja 4) paraqitet rreth potencialit 0.70 V dhe shihet se intensiteti rrymës është
shumë më i lartë se kur është vetëm fenoli (lakorja 2). Oksidimi është ireversibël dhe
është tipik për reaksionin EC ku radikali fenolat vazhdon oksidimin e mëtejshëm dhe
reaksioni me ujin deri në hidrokinon ose dimerizim.
Ndikimi i CTAB në rritjen e ndjeshmërisë së EPK ndaj hidrokinonit dhe
fenolit shihet edhe më qartë gjatë matjeve në voltametri me puls diferencial. Në
figurën 5.11A shihet se me shtimin e CTAB 0.20 mM në tretësirë të buferit fosfat
rritet piku i oksidimit të hidrokinonit 10 mg/L (lakorja 2) deri në 6.5 herë krahasuar
me pikun e oksidimit kur nuk është shtuar CTAB (lakorja 1). Siç shihet në figurën
5.11B për fenolin (10 mg/L) ka ngritje të ndjeshme (afërsisht 13 herë) në pikun e
oksidimit kur shtohet CTAB 0.20 mM (lakorja 2) krahasuar me pikun e oksidimit pa
praninë e CTAB (lakorja 1). Në të dy rastet, te hidrokinoni dhe fenoli kemi
zhvendosje të pikut të oksidimit ka vlerat më të vogla pozitive dhe rritje të madhe të
ndjeshmërisë së EPK kur shtohet CTAB në celulën elektrokimike.
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Figura 5.10. Voltamogramat ciklike të hidrokinonit (A) dhe fenolit (B) pa prani dhe
në prani të CTAB 0.20 mM; bufer (1,3), hidrokinonit/fenolit 20 mg/L (2,4), CTAB
(3,4), shpejtësia skanimit 50 mV/s, elektroliti bazë tretësira buferike e fosfatit 0.10 M
pH 7.0.
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Figura 5.11. Voltamogramat me puls diferencial të hidrokinonit (A) dhe fenolit (B)
pa prani (1) dhe në prani të CTAB 0.20 mM (2); hidrokinonit/fenolit 10 mg/L,
elektroliti bazë tretësira buferike e fosfatit 0.10 M pH 7, shpejtësia skanimit 20 mV/s,
pulsi amplitudës 50 mV.
Efekti i CTAB në përcaktimin e klorfenoleve
CTAB tregon një efekt mjaft të madh në matjet në voltametri me puls
diferencial në përmirësimin e ndjeshmërisë së elektrodës ndaj 2-klorfenolit, 2,4diklorfenolit, 2,4,6-triklorfenolit, 4-kloro-3-metilfenolit dhe pentaklorfenolit (Figura
5.12 dhe Tabela 5.5). Në të gjitha rastet ndjeshmëria është rritur dukshëm. P.sh. për 2klorfenolin (Figura 5.12A) piku i oksidimit është rritur tetë herë në prani të CTAB
(lakorja 2) krahasuar me lakoren 1 pa praninë e CTAB. 2,4-diklorfenoli (Figura
5.12B) paraqet rritje pesë herë, 2,4,6-triklorfenoli (Figura 5.12C) afërsisht shtatë herë,
4-klor-3-metilfenoli (Figura 5.12D) më shumë se pesë herë dhe pentaklorfenoli dhjetë
herë (Figura 5.12E) në prani të surfaktantit. Rendi linear i përgjigjes së elektrodës
ndaj klorfenoleve (Tabela 5.5) mund të arsyetohet edhe me përqindjen e jonizimit të
klorofenoleve në vlerën pH të studiuar, për arsye se lineariteti rritet deri në 25 mg/L
për klorfenolet të cilat disocojnë më pak, si 4-klor-3-metilfenoli, 2-klorfenoli dhe 2,4diklorfenoli. Përndryshe, lineariteti është zvogëluar me 2,4,6-triklorfenolin për arsye
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se ai ekziston në formë të jonizuar 97%. Pentaklorfenoli nuk tregon ndonjë
përmirësim në rendin linear për arsye se përqendrimi i përdorur i surfaktantit (0.20
mM) nuk është ai optimal (2.0 mM) për përgjigje më të mirë.

Figura 5.12. Voltamogramat me puls diferencial të klorfenoleve pa praninë (1) dhe
praninë (2) e CTAB 0.20 mM; 2-klorfenoli (A), 2,4-diklorfenoli (B),
2,4,6-triklorfenoli (C), 4-klor-3-metilfenoli (d) dhe pentaklorfenoli (E); përqendrimi
klorfenoleve 4.5 mg/L përpos pentaklorfenolit (8 mg/L); elektroliti bazë tretësira
buferike e fosfatit 0.10 M pH 7; shpejtësia e skanimit 20 mV/s, pulsi i amplitudës
50mV.
Bazuar në literaturë përqendrimi kritik micelar për CTAB është afërsisht 0.20 mM në
buferin fosfat pH 7 [124] dhe mbi këtë përqendrim molekulat e CTAB nuk
adsorbohen në mënyrë uniforme në sipërfaqe të EPK, ndërsa në përqendrime të ulëta
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të CTAB bashkëveprimi i pentaklorfenolit është më i vogël për shkak edhe të efekteve
sterike dhe repulsioni i pentaklorfenolit në sipërfaqe të elektrodës krahasuar me
klorfenolet tjera.
Tabela 5.5. Kufiri i detektimit dhe rendi linear për klorfenolet në voltametri me puls
diferencial në prani dhe pa pranin të CTAB 0.20 mM.
Fenolet
EPK-CTAB
EPK
KD/ppm

Lineariteti/ppm

KD/ppm

Lineariteti/ppm

2-klorfenoli

0.08

0.2 – 25

0.04

0.2 – 2.5

2,4-diklorfenoli

0.02

0.2 – 25

0.36

1–8

2,4,6triklorfenoli

0.02

0.2 – 9

1.09

1.6 – 80

4-klor-3metilfenoli

0.08

0.2 – 25

0.85

0.5 – 3.5

Pentaklorfenoli

1.75

4 – 12

2.46

2–8

Në bazë të informatave për sjelljen elektrokimike dhe njohjës së proceseve që
ndodhin në sipërfaqe të elektrodës është supozuar edhe mekanizmi i reaksionit
(Skema 3).

Skema 3. Mekanizmi i bashkëveprimit jonik në sipërfaqe të elektrodës EPK në prani
të CTAB.
Optimizimi i përqendrimit të CTAB
Me qëllim të studimit të efektit të CTAB, janë kryer matje në voltametri me
puls diferencial për shtatë fenolet e përmendura dhe është analizuar efekti i ndryshimit
të përqendrimit të CTAB në tretësirë (Figura 5.13). Në prani të sasisë së vogël të
CTAB, piket e oksidimit rriten për të gjitha fenolet; ku hidrokinoni dhe 2-klorfenoli
japin një rritje graduale të mëtejshme në përqendrime më të larta, të tjerët shfaqin
rënie kur tejkalohet përqendrimi optimal. Në pH 7 përqindja e klorfenoleve të
disocuara në formën anionike është e ndryshme. Bazuar në pKa të tyre, fenoli,
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hidrokinoni dhe 4-klor-3-metilfenoli kanë përqindje të disocimit më të ulët se 1%, 2klorfenoli 14%, 2,4-diklorfenoli është 50%, 2,4,6-triklorfenoli 97% dhe
pentaklorfenoli ~100%. Bashkëveprimi i ngarkesave pozitive në sipërfaqe të EPKCTAB me speciet anionike të klorfenoleve vërehet me disa nga klorfenolet deri në
përqendrimin e CTAB-it 0.20 mM, përpos pentaklorfenolit ku rryma maksimale është
arritur në përqendrim 2.0 mM. Matjet e përsëritura në voltametri me puls diferencial
janë realizuar pas përzierjes së tretësirës, për arsye se matja e dytë pa përzierje të
tretësirës nuk paraqet piket me intensitete të njëjta për shkak se speciet anionike të
klorfenoleve vijojnë me oksidim të mëtejshëm dhe qëndrojnë në afërsi të sipërfaqes së
elektrodës. Rryma e njëjtë në matjet e përsëritura është fituar vetëm pas përzierjes së
tretësirës.
Bazuar në të dhënat e fituara për përqendrime të ndryshëm të CTAB në
celulën elektrokimike është zgjedhur si përqendrim optimal 0.20 mM, i cili është
përzgjedhje e arsyeshme për shkak se të gjitha komponimet e hulumtuara shfaqin
rritje signifikante të rrymës së pikut në varësi të përqendrimit (Tabela 5.6).

Figura 5.13. Ndikimi i përqendrimit të CTAB në lartësinë e pikut për fenolet e
ndryshme të regjistruara në voltametri me puls diferencial. Përqendrimi fenoleve 7
ppm; elektroliti bazë tretësirë buferike fosfat pH 7.00; shpejtësia e skanimit 20 mV/s,
amplituda e pulsit 50 mV.
Nga tabela 5.6 vërehet rritje e theksuar e intensitetit të pikut (µA) të oksidimit për të
gjitha fenolet e paraqitura në matjet me teknikën e VPD për secilin analit, si në rastin
e përqendrimit optimal të CTAB i përdorur për modifikim të EPK, ashtu edhe në
përqendrimin 0.20 mM të CTAM në tretësirë për matje. Dallimi më i madh në
intensitetin e rrymës është vërejtur te pentaklorfenoli, mirëpo në përqendrime më të
larta se 0.20 mM të CTAB në tretësirë të buferit fosfat 0.1 M (pH 7.0) dukshëm është
zvogëluar qëndrueshmëria e elektrodës dhe nuk ka treguar përsëritshmëri të
rezultateve në matje.
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Tabela 5.6. Rritja relative e pikut nga CTAB në voltametri me puls diferencial.
Fenolet

Përqendrimi optimal
mM

Rritja
%

Rritja në 0.20 mM
%

Fenoli

0.8

1149.3

828.0

Hidrokinoni

0.9

1044.4

823.4

2-klofenoli

0.96

727.0

472.8

2,4-diklorfenoli

0.43

607.7

504.4

2,4,6Triklorfenoli
4-klor-3metilfenoli

0.14

680.4

652.1

0.15

753.4

593.3

Pentaklorfenoli

2.76

1024.7

156.5

pH dhe koha e akumulimit
Është optimizuar vlera pH në voltametri me puls diferencial për 2-klorfenolin,
duke shtuar përqendrimin 4.5 mg/L në celulën elektrokimike e cila përmban buferin
fosfat me pH të ndryshme nga 3 deri në 9. Në vlerat e ulëta të pH intensitetet e pikeve
janë të vegjël dhe arrijnë maksimumin në pH 7.0 (Figura 5.14A dhe Tabela 5.7) dhe
në pH 8.0 dhe 9.0 zvogëlohen. Zhvendosja e potencialit të pikut të oksidimit ka vlerat
më të vogla në vlerat pH më të larta përpos pH 9, është tregues se protonet marrin
pjesë në procesin e reaksionit elektrodik (Figura 5.14B). Bazuar në pKa të 2klorfenolit është e pritshme sepse në pH të ulëta ai ekziston në formë jonike më pak se
0.5%. Duke shkuar nga pH më e lartë, sipërfaqja e elektrodës e ngarkuar pozitivisht
hyn në bashkëveprim me anionin e 2-klorfenolit dhe në pH të larta ai ngopet me
anione të 2-klorfenolit. Voltamogramat e regjistruara pas skanimit të parë shfaqin pike
të reja rreth 0.07 V dhe 0.35 V të cilat janë produkte të oksidimit të 2-klorfenolit.
Përmes observimit të intensitetit të pikut në 0.64 V është realizuar gjetja e kohës
optimale të akumulimit në përzierje konstante 300 rpm. Intensiteti i pikut në kohë të
ndryshme është krahasuar me intensitetin e skanimit të parë (17.9 µA). Koha optimale
e akumulimit (Figura 5.15 dhe Tabela 5.8) është 3 minuta, për arsye se lartësia e pikut
në 0.64 V arrin vlerën pothuaj të njëjtë me atë të skanimit të parë. Ndërsa pas shtimit
në vazhdim të përqendrimit më të lartë, me 1 minutë përzierje paraprake, piket e
skanimit për shtesën e dytë janë të zvogëluara që nuk paraqesin problem në matjen
pas shtimit pasues të klorfenolit përkatës. Kjo njëkohësisht është indikator se
produktet e oksidimit të 2-klorfenolit janë adsorbuar në sipërfaqe të elektrodës dhe
nuk largohen plotësisht nga sipërfaqja e saj pas përzierjes së tretësirës.
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Figura 5.14. Ndikimi i vlerës pH në sinjalin voltametrik të 2-klorfenolit të regjistruar
në voltametri me puls diferencial, përqendrimi 4.5 mg/L, shpejtësia e skanimit 20
mV/s, amplituda e pulsit 50 mV, (A) lartësia pikut ndaj vlerës pH, (B) potenciali pikut
ndaj vlerës pH.

Figura 5.15. Ndikimi i kohës së përzierjes pas skanimit të parë në voltametri me puls
diferencial të regjistruar për 2-klorfenolin, përqendrimi 4.5 mg/L, shpejtësia skanimit
20 mV/s, amplituda e pulsit 50 mV.
Në tabelën 5.7 në mënyrë të përmbledhur janë paraqitur optimizimi i vlerës së pH dhe
potencialet e pikut të oksidimit për 2-klorfenolin në vlera të caktuara të pH në matjet
me voltametri me puls diferencial.
Tabela 5.7. Optimizimi i vlerës pH me teknikën VPD dhe vlerat e potencialit për
2-klorfenolin.
pH

Intensiteti rrymës /µA
Potenciali /V

3
14.3

4
14.9

5
15.1

6
14.9

7
17.9

8
16.5

9
15.2

0.719

0.714

0.709

0.689

0.640

0.615

0.954

Në tabelën 5.8 është paraqitur koha e optimizuar e përzierjes së tretësirës në matjet
me teknikën e VPD për 2-klorfenolin pas skanimit të parë, ku vërehet se deri në tre
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minuta përzierje kemi rritje të theksuar të sinjalit, kurse pas asaj kohe rritja është e
papërfillshme.
Tabela 5.8. Optimizimi i kohës së përzierjes së tretësirës së 2-klorfenolit në matjet
me teknikën VPD.
Përzierja
/s
Rryma
/µA
(0.64 V)
Rryma
/µA
(0.35 V)
Rryma
/µA
(0.07 V)

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

10.7

11.9

12.7

13.8

14.2

14.8

14.8

14.9

15.1

15.4

15.3

15.1

14.8

3.54

3.25

3.29

3.32

3.46

3.6

3.85

4.02

4.09

4.03

3.64

3.76

4.02

0.35

0.41

0.43

0.41

0.43

0.44

0.47

0.50

0.49

0.49

0.51

0.53

0.54

Aplikimi metodës në analizën e mostrave të dheut
Metoda e propozuar për përcaktimin e klorfenoleve është testuar për
aplikueshmërinë e saj në përcaktimin e 2,4-diklorfenolit në mostra të dheut. Bazuar në
literaturë produkti kryesor i degradimit të herbicidit ”acidi 2,4-diklorfenoksiacetik”
është 2,4-diklorfenoli [125], dhe për këtë arsye kemi zgjedhur tokat e trajtuara më
parë me këtë herbicid (acidi 2,4-diklorfenoksiacetik) që të përcaktojmë përmbajtjen e
produkteve të degradimit të tij. Mostrat janë marrë në thellësi nga sipërfaqja deri në
30 cm për shkak se shumica e herbicidit të degraduar ndodhet në thellësi [126].
Rezultatet e paraqitura janë të tri matjeve të përsëritura me metodën e shtimit të
standardit. Gjithashtu është testuar elektroda për mundësinë e interferimit nga acidi
2,4-diklorfenoksiacetik dhe nuk është paraqitur asnjë pik në fushën e potencialit
operues me klorfenolet. Rezultatet janë paraqitur në tabelën 5.9 dhe bazuar në
rezultatet e fituara për mostrën e analizuar me metodën referente mund të themi se
metoda voltametrike e përcaktimit të klorfenoleve është e përshtatshme për mostra
reale të dheut.
Tabela 5.9. Rezultatet e fituara gjatë përcaktimit të 2,4-diklorfenolit në mostra dheu.
Mostra

Metoda referente

Voltametri

1

4.5 ± 0.29 mg/kg

4.9 ± 0.53 mg/kg

2

4.5 ± 0.36 mg/kg

4.8 ± 0.60 mg/kg
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5.3. Nitrofenolet
5.3.1. Modifikimi i elektrodës me oksid grafeni të reduktuar elektrokimikisht
(OGRE)
Studimi i mekanizmit të reaksionit elektrokimik në elektrodën e modifikuar
dhe të pamodifikuar është realizuar me metodën e voltametrisë ciklike dhe rezultatet e
fituara janë paraqitur në figurën 5.16.

Figura 5.16. Voltamogramat ciklike për nitrofenolet në elektrodën e printuar të
karbonit të pamodifikuar (kaltër) dhe modifikuar me OGRE (kuqe), shpejtësia
skanimit 50 mV/s dhe përqendrimi analitëve 20 mg/L.
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Sjellja elektrokimike e modifikuesit ndaj hidrokinonit dhe fenolit vërehet qartë nga
voltamogramat ciklike, të cilat janë sqaruar më herët te studimi i klorfenoleve. Te
elektroda e modifikuar vërehet ndikimi në potencialet e okisidimit dhe reduktimit ku
kemi zhvendosje të vlerave të potencialit nga vlerat më të ulëta, dhe piket e oksidimit
të tyre mbimbulohen te 2-nitrofenoli dhe 4-nitrofenoli për dallim nga 3-nitrofenoli që
shfaqet vetëm një pik i oksidimit rreth 0.00 V, ndërsa te 2-nitrofenoli dhe 4nitrofenoli kemi dy pike të oksidimit rreth -0.10 V dhe 0.15 V. Piku i oksidimit rreth
0.80 V rritet pas çdo skanimi që i atribuohet produktit të reduktimit ireversibël që
shfaqet në potencial -0.60 V te të gjitha nitrofenolet e studiuara. Mekanizmi i
reaksionit të supozuar për reduktimin e nitrofenoleve është paraqitur në skemën 4.

Skema 4. Mekanizmi i reduktimit të nitrofenoleve.
Gjithashtu edhe nitrofenolet e tjera si 2,4-dinitrofenoli dhe 2-metil-4,6-dinitrofenoli
dallojnë vetëm te piku i reduktimit në potencial -0.60 V dhe -0.80 V që paraqesin
piket e reduktimit për dy grupet nitro. Në bazë të voltamogramave të studiuara për
orto, meta dhe para nitrofenolin shihet se janë izomerë të cilët dallojnë për nga sjellja
elektrokimike në rastin e elektrodës së modifikuar dhe ekziston mundësia e
përcaktimit të tyre në mënyrë simultane në përzierje përmes përdorimit të metodave të
ndryshme të kalibrimit.
Elektrodat me printim të sheshtë të karbonit (EPSHK) janë testuar për
nitrofenolet me metodën e voltametrisë me puls diferencial (VPD) në tretësirë të
buferit fosfat 0.10 M (pH 7.5). Janë krahasuar voltamogramat me puls diferencial të
elektrodës së pastër dhe të modifikuar me oksid grafeni të reduktuar elektrokimikisht
(OGRE) për të gjitha nitrofenolet e përdorura në hulumtim të paraqitura në figurën
5.17.

71

Figura 5.17. Voltamograma në VPD për fenolin në elektrodën e printuar të karbonit
të pamodifikuar (kaltër) dhe modifikuar me OGRE (kuqe), shpejtësia e skanimit 20
mV/s, pulsi i amplitudës 50 mV dhe përqendrimi analitëve 25 mg/L.
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Në figurën 5.17 janë paraqitur voltamogramat e VPD në kahun pozitiv për
nitrofenolet, dhe shihen qartë dallimet ndërmjet elektrodave të përdorura. Në
përgjithësi elektroda e modifikuar me OGRE jep rryma shumë më të larta se ajo e
pamodifikuar për arsye se oksid grafeni i reduktuar është material i mirë konduktiv.
Përgjatë modifikimit, sipërfaqja e elektrodës është mbuluar me oksid grafeni të
reduktuar duke reduktuar grupet që përmbajnë oksigjen. Gjatë matjeve në VPD
vërehet bashkëveprimi i nitrofenoleve me elektrodën e modifikuar ndryshe nga ajo e
pamodifikuar për arsye të përmbajtjes së grupeve funksionale të pa reduktuara ose
lehtë të oksidueshme. Elektroda e modifikuar është testuar edhe në kahun negativ
(nuk janë paraqitur rezultatet), dhe të gjitha nitrofenolet paraqesin pik të reduktimit
rreth -0.50 V, por jo me ndonjë përmirësim te elektroda e modifikuar me OGRE
krahasuar me fenolin, hidrokinonin dhe katekolin.
Elektroda e modifikuar tregon një përgjigje elektrokimike më të mirë për
hidrokinonin me intensitet të pikut nga 1.02 µA në 4.11 µA dhe zhvendosje të
potencialit nga 0.14 V në 0.05 V pas modifikimit të elektrodës. Në mënyrë të njëjtë
rritet edhe reaksioni elektrokimik me katekolin. Voltamogramat me puls diferencial
për fenolin janë më ndryshe për shkak se dy piket në 0.05 V dhe 0.35 V nuk shfaqen
te elektroda e pamodifikuar, ndërsa te elektroda e modifikuar me OGRE piket janë
mirë të definuara dhe me intensitet mjaft të lartë.
Përgjigja elektrokimike e elektrodës së modifikuar për 3-nitrofenolin dhe 4nitrofenolin (Figura 5.17D dhe 5.17E) është përmirësuar katër herë bazuar në
intensitetin e pikut në potencial rreth 0.00V. Ndërsa 2-nitrofenoli nuk paraqet ndonjë
ndryshim të madh ndërmjet elektrodave, për arsye të formimit të lidhjes hidrogjenore
brendamolekulare ndërmjet grupit hidroksil dhe grupit nitro.
Amperometria hidrodinamike
Sjellja elektrokimike e elektrodës së modifikuar është hulumtuar edhe me
metodën e amperometrisë hidrodinamike në potenciale të ndryshme nga -400 mV deri
në +400 mV. Në figurën 5.18 janë paraqitur ndjeshmëritë e elektrodave në njësinë
µA·L·mg-1 në amperometri hidrodinamike për elektrodën e pa modifikuar dhe të
modifikuar në tretësirë të buferit fosfat pH 7.5.
Në potencialet pozitive vërehet rritje e ndjeshmërisë për hidrokinonin rreth 16
herë (Figura 5.18A), që edhe është e pritshme bazuar në informatat nga voltametria
me puls diferencial, e veçanërisht në potencial 100 dhe 200 mV. Gjithashtu rritje e
ndjeshmërisë është vërejtur edhe në potenciale negative për hidrokinonin dhe fenolin
dhe kjo rritje për hidrokinonin është rreth 11 herë në potencial -400 mV (Figura
5.18B). Në potencialin operues -100 mV disa nitrofenole japin rryma anodike bazuar
në bashkëveprimin e OGRE me nitrofenole. Përgjigja e elektrodës ndaj komponimeve
tjera fenolike është rritur te elektrodat e modifikuara në potencial operues -200 mV.
Veçanërisht rritje të madhe ka te 2-nitrofenoli rreth 35 herë (Figura 5.18C) dhe 2,4dinitrofenoli në elektrodën e pamodifikuar nuk jep fare sinjal (Figura 5.18D). Gjatë
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matjeve amperometrike është vërejtur adsorbimi i fenoleve në sipërfaqe të elektrodës
dhe nuk është e përshtatshme për përcaktime sasiore për shkak të përsëritshmërisë së
vogël të matjeve.

Figura 5.18. Ndjeshmëria e elektrodave (µA·L·mg-1) ndaj nitrofenoleve në
amperometri hidrodinamike në potenciale të ndryshme në tretësirë të buferit fosfat
pH 7.5.
Aplikimi metodës në përcaktimin e fenoleve në ujë
Elektroda e modifikuar është përdorur për përcaktimin e nitrofenoleve në ujëra
hedhurinë duke përdorur metodën e shtimit të standardit. 2-nitrofenoli është përdorur
si standard për përcaktim sasior për shkak të pikut të oksidimit të tij që ndodhet
thuajse në të njëjtin pozicion me atë të tretësirës së mostrës 0.80 V, që njëkohësisht
është specifik për analizën e nitrofenoleve. Intensiteti pikut në 0.80 V është përdorur
si sinjal për përcaktim sasior të fenoleve totale në ujë pa ndonjë trajtim pas metodës së
distilimit, pastaj është përdorur metoda spektrofotometrike për përcaktimin e tyre.
Mostra në përmbajtje të vet ka nitrofenole, e cila është pjesë e materialeve hedhurinë
të konservuara nga Korporata Elektro-Energjetike e Kosovës. Rreziku që paraqesin
për rrethinat dhe ambientin në përgjithësi dhe mundësia e rrjedhjes në tokë dhe në
lumin që ndodhet afër, e bën me rëndësi të veçantë përcaktimin sasior të tyre.
Përmbajtja e nitrofenoleve është vërtetuar me metodën e kromatografisë me
performancë të lartë (rezultatet nuk janë paraqitur). Rezultatet e fituara për fenolet
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totale bazohen në metodën referente dhe janë të krahasueshme me rezultatet e fituara
me elektrodën e modifikuar me OGRE si në tabelën në vijim.
Tabela 5.10. Rezultatet e analizës sasiore të mostrave të ujit hedhurinë me metodën
referente dhe atë të voltametrisë me puls diferencial.
Metoda referente
Metoda voltametrike
9.2±0.5 mg/L

8.5±0.1 mg/L
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5.3.2. Modifikimi elektrodës me oksid grafeni të reduktuar elektrokimikisht
dhe oksid kromi (III) (OGRE-Cr2O3)
Modifikimi i elektrodës me oksid grafeni me prani të kromit (III) të reduktuar
elektrokimikisht (OGER-Cr2O3) jep ndjeshmëri më të madhe se sa elektroda e
modifikuar vetëm me oksid grafeni. Në figurën 5.19 janë paraqitur rezultatet e
hulumtimit të sjelljes elektrokimike për nitrofenolet me metodën e voltametrisë
ciklike.

Figura 5.19. Voltamogramat ciklikë të nitrofenoleve me elektrodë të pamodifikuar
EPSHK dhe EPSHK OGRE/Cr2O3 në tretësirë buferike 0.1M të fosfatit më pH=7.00
dhe përqendrim të nitrofenoleve 20 ppm.
Në rastin kur si elektrodë pune kemi marrë EPSHK OGRE/Cr2O3. vërehet rritje e
rrymës bazë gjithashtu edhe intensitetit të pikeve sidomos në prani të tre izomerëve
orto, meta dhe para nitrofenolit që te rasti i o-nitrofenolit janë paraqitur tri pike të
oksidimit, njëri në potencialin -0.04 V me intensitet 3.69 µA, 0.22 V me intensitet
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6.39 µA dhe në potencialin 0.86 V me intensitet 4.28 µA, si dhe dy pike të reduktimit
në potencialin -0.32 V me intensitet -1.67 µA dhe në potencialin -0.69 V me intensitet
-19.11 µA i cili paraqet edhe pikun e reduktimit ireversibël të grupit nitro.
Ndërsa te m-nitrofenoli janë paraqitur në voltamogramën ciklike dy pike të oksidimit,
njëri në potencialin 0.117 V me intensitet 4.52 µA dhe tjetri në potencialin 0.870 V
me intensitet 5.002 µA, si dhe dy pike të reduktimit në potencialin -0.189 V me
intensitet -1.01 µA dhe në potencialin -0.733 V me intensitet -15.74 µA. Gjithashtu
edhe te p-nitrofenoli janë paraqitur dy pike të oksidimit, njëri në potencialin -0.058 V
me intensitet 2.24 µA dhe në potencialin 0.134 V me intensitet 3.88 µA, si dhe një pik
të reduktimit në potencialin -0.809V me intensitet -13.74 µA. Me përdorimin e
modifikuesit OGRE-Cr2O3 rritet mundësia e përcaktimit të izomerëve të nitrofenoleve
në mënyrë simultane duke përdorur ndryshimet ndërmjet voltamogramave ciklikë të
tyre. Ndërsa nitrofenolet tjera me më shumë substituentë, dy piket e reduktimit
mbimbulohen me njëri tjetrin dhe shfaqin pengesë në analizën kimike të tyre.
Amperometria hidrodinamike
Elektroda e printuar e karbonit e modifikuar me OGRE-Cr2O3 është testuar edhe në
amperometri hidrodinamike me qëllim të përcaktimit sasior dhe krahasimit të
ndjeshmërisë së saj me elektrodën e pamodifikuar (Tabela 5.11).
Tabela 5.11. Ndjeshmëria ndaj nitrofenoleve e elektrodës së printuar të karbonit të
pamodifikuar dhe modifikuar me OGRE-Cr2O3
E = -400 mV
EPSHK
EPSHK/OGER-Cr2O3
Ndjeshmëria
(µA·L·mg-1)

R2

Ndjeshmëria
(µA·L·mg-1)

R2

2-nitrofenol

-0.0094

0.9785

-0.338

0.9988

3-nitrofenol

-0.0455

0.9973

-0.0721

0.9935

4-nitrofenol

-0.0151

0.907

-0.0429

0.9967

2,4-dinitrofenol

-0.0115

0.9387

-0.0661

0.9992

2-metil-4,6dinitrofenol

-0.0160

0.9967

-0.0420

0.9968

Elektroda e modifikuar nuk tregon stabilitet në matjet në potencial konstant sidomos
në potencialet pozitive dhe ndjeshmëria maksimale në potencialet e testuara nga -400
mV deri +400 mV shfaqet në potencialin -400 mV.
5.3.3. Elektroda pastë karboni me cetiltrimetilamonium bromur (CTAB)
Efekti i përdorimit të CTAB në përmirësimin e përgjigjes së EPK ndaj
nitrofenoleve është studiuar me teknikën e voltametrisë ciklike në rend të potencialit
0.40 V deri në -1.00 V ndaj Ag/AgCl (KCl 3M) në tretësirë të buferit fosfat 0.10 M
pH 7.0 sikurse është paraqitur në figurën 5.20.
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Figura 5.20. Voltamogramat ciklikë për 2-nitrofenolin (A), 3-nitrofenolin (B), 4nitrofenolin (C), 2,4-dinitrofenolin (D) dhe 4,6-dinitro-o-krezolin (E) në prani të
CTAB 0.20 mM (lakoret 1) dhe pa prezencën e CTAB (lakoret 2); përqendrimi
nitrofenoleve 100 ppm, rendi skanimit 100 mV/s, elektroliti bazë buferi fosfat 0.10 M
pH 7.0.
Në figurë shihet sjellja elektrokimike e EPK në prani (lakorja 1) dhe pa prani (lakorja
2) të CTAB për pesë nitrofenolet. Nga voltamogramat ciklike të paraqitura shihet
ndikimi signifikant i CTAB 0.20 mM në rritjen e ndjeshmërisë. Nga voltamogramat
për 2-nitrofenolin, 3-nitrofenolin dhe 4-nitrofenolin vërehet se në potencial nga -0.65
V deri -0.85 V varësisht nga nitrofenoli i përdorur paraqiten piket me ndjeshmëri të
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lartë në drejtimin katodik të potencialit, kjo për shkak të reduktimit të grupit nitro në
grup hidroksilaminë [2,3]. Bazuar në këtë, këto pike janë zgjedhur për analizë
kuantitative në eksperimentet vijuese. Gjithashtu edhe te 2,4-dinitrofenoli dhe 4,6dinitrofenoli në rendin e potencialit -0.65 V deri -0.95 V (Figura 5.20D-E) paraqiten
dy pike me ndjeshmëri shumë më të lartë, kjo i atribuohet pranisë së dy grupeve nitro
në këto nitrofenole. Gjithashtu edhe në këtë rast janë zgjedhur këto potenciale për
analizë në eksperimentet vijuese. Nën përqendrimin kritik micelar, molekulat e CTAB
formojnë shtresë monomolekulare përmes bashkëveprimit hidrofobik ndërmjet vajit të
parafinës së pastës së karbonit dhe pjesën hidrofobike të vargut të gjatë të CTAB. Në
këtë mënyrë molekula orientohet me pjesën e vargut hidrofobik C-H nga sipërfaqja e
elektrodës dhe pjesa me ngarkesë pozitive e molekulës nga tretësira ujore. Për shkak
të këtij fenomeni, bashkëveprimi i anioneve të nitrofenoleve me pjesën pozitive të
molekulës së CTAB bën të mundur akumulimin e tyre në sipërfaqe të elektrodës që
njëkohësisht rrit ndjeshmërinë e elektrodës dhe mundëson detektimin e
përqendrimeve edhe më të vogla të nitrofenoleve. Mekanizmi i supozuar për
reaksionin elektrokimik përfshin [2,3,32,34] reduktimin ireversibël të grupeve nitro të
nitrofenoleve deri në formimin e hidroksilaminofenolit me katër elektrone dhe
protone në procesin e shkëmbimit.
HOC6H4NO2 + 4H+ + 4e- → HOC6H4NHOH + H2O
Gjithashtu edhe çiftin redoks reversibël, që i atribuohet shkëmbimit të dy elektroneve
në hidroksilaminofenolit të gjeneruar elektrokimikisht në nitrozofenole.
HOC6H4NHOH – 2H+ – 2e- ↔ HOC6H4NO
Studimi në vazhdim është realizuar me voltametrinë me puls diferencial dhe
amperometri hidrodinamike me qëllim të përcaktimit sasior të nitrofenoleve. Ndikimi
i pranisë së CTAB në përgjigjen më të mirë të EPK ndaj nitrofenoleve shihet qartë në
voltamogramat e VPD dhe matjet e realizuara në rendin e potencialit -0.40 V deri në 0.90 V (Figura 5.21), duke ju referuar pikeve të reduktimit më të ndjeshme të
nitrofenoleve që shfaqen nga -0.60 V deri në -0.90 V në varësi nga nitrofenoli
përkatës.
Janë testuar elektrodat e modifikuara dhe pamodifikuara me të gjitha
nitrofenolet në mjedis pH 7.0 të buferit fosfat. Në figurën 5.21A shihet se me shtimin
e CTAB 0.20 mM në tretësirë të elektrolitit bazë shfaqet piku në -0.595 V për 2nitrofenolin (13 mg/L) me intensitet rryme -19.55 µA (lakorja 1) për shkak të
reduktimit të grupit nitro në unazën aromatike, ndërsa EPK e pamodifikuar nuk shfaq
ndjeshmëri dhe nuk paraqitet pik (lakorja 2). Te 3-nitrofenoli vërehet rritje e rrymës
afërsisht shtatë herë në pikun reduktues në prani të CTAB krahasuar me atë të
pamodifikuar. Piket shfaqen në -0.585 V dhe -0.620 V me intensitet rryme -20.33 µA
dhe -2.91 µA. Rritja signifikante (afërsisht 14 herë) e pikut në prani të CTAB shfaqet
te 4-nitrofenoli (Figura 5.21 C) me intensitet piku -21.57 µA në potencial -0.709 V
krahasuar me intensitetin e pikut te elektroda e pamodifikuar me intensitet piku -1.54
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µA në potencial -0.739 V. Për 2,4-dinitrofenolin (Figura 5.21D) shfaqen dy pike të
reduktimit në potencial -0.545 V dhe -0.709 V në prani të CTAB-it me intensitet 54.73 µA dhe -33.72 µA që i atribuohen dy grupeve nitro në unazën aromatike, ndërsa
te elektroda e pamodifikuar me intensitet shumë më të ulët shfaqen piket në -0.605 V
dhe -0.764 V me intensitet -1.70 µA dhe -1.45 µA. Në këtë rast vërehet rritje e
intensitetit të rrymës 32 herë dhe 23 herë. Voltamogramat në VPD për 2,4-dinitro-okrezolin shfaqin dy pike sepse edhe kjo molekulë përmban dy grupe nitro (Figura
5.21E). Në prani të CTAB piket shfaqen në -0.535 V dhe -0.705 V me intensitet 48.25 µA dhe -36.25 µA dhe me intensitet shumë më të ulët shfaqen te elektroda e
pamodifikuar në potencial -0.590 V dhe -0.744 V me intensitet -1.51 µA dhe -10.31
µA. Në këtë rast kemi rritje të sinjalit te elektroda e modifikuar rreth 32 herë dhe 3.5
herë krahasuar me atë të pamodifikuar. Të gjitha nitrofenolet e testuara në prani të
CTAB shfaqin një zhvendosje të vogël të pikut ka vlerat më pozitive të potencialit
reduktues, pikërisht nga akumulimi i anioneve të nitrofenoleve në sipërfaqe të
elektrodës dhe mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të elektronit nga analiti në
sipërfaqe të elektrodës. Përmes këtij bashkëveprimi rritet njëkohësisht edhe
përqendrimi i nitrofenoleve në sipërfaqe të elektrodës.
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Figura 5.21. Voltamogramat me puls diferencial të nitrofenoleve në prani (lakoret 1)
dhe pa prani (lakoret 2) të CTAB 0.20 mM; 2-nitrofenoli (A), 3-nitrofenoli (B),
4-nitrofenoli (C), 2,4-dinitrofenoli (D) dhe 4,6-dinitro-o-krezoli (E); përqendrimi
nitrofenoleve 13 ppm, elektroliti bazë buferi fosfat 0.10 M pH 7.0, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s, amplituda e pulsit 50 mV.
Me qëllim të përdorimit të amperometrisë hidrodinamike për përcaktim sasior
të nitrofenoleve, është testuar duke ushtruar potencial konstant në elektrodën e punës
nga -0.50 V deri në -0.70 V ndaj Ag/AgCl (3M KCl). Vlerat e ndjeshmërisë së
elektrodës pastë karboni dhe të modifikuar me CTAB janë paraqitur në tabelën 5.12.
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Tabela 5.12. Krahasimi i performancës analitike të EPK të pastër dhe në prani të
CTAB 0.20 mM ndaj nitrofenoleve.
R²

-600

4 – 85

-0.5043

3.91

0.9963

-700

4 – 85

-1.8895

0.16

0.998

-600

15 – 85

-0.9949

6.17

0.9979

-700

4 – 150

-1.9787

1.92

0.9947

-600

4 – 150

-0.6035

0.5

0.9969

-700

4 – 260

-0.5055

0.92

0.9977

-600

4 – 260

-0.1193

1.22

0.9985

-700

15 – 260

-0.5511

5.36

0.9942

-500

15 – 225

-0.0366

6.93

0.9979

-700

4 – 25

-0.758

0.51

0.9957

-500

15 – 260

-0.0295

8.35

0.9996

-700

15 – 225

-0.0547

11.08

0.9946

-600

4 – 110

-1.0352

1.03

0.9973

-700

4 – 185

-1.6104

0.78

0.9981

-600

4 – 260

-0.0807

1.88

0.9964

-700

4 – 110

-1.0351

0.43

0.9979

-600

4 – 110

-0.9912

0.94

0.9977

-700

4 – 150

-0.9298

1.91

0.9977

-600

4 – 185

-0.2156

0.5

0.9981

-700

4 – 150

-1.5141

0.81

0.9968

EPK/CTAB

EPK

EPK/CTAB

EPK

EPK/CTAB

EPK

EPK/CTAB

EPK

EPK/CTAB

EPK

Analiti

2-nitrofenol

Kufiri
detektimit
(ppm)

3-nitrofenol

Ndjeshmëria
(µA/ppm)

4-nitrofenol

Lineariteti
(ppm)

2,4-dinitrofenol

Potenciali/mV

4,6-dinitro-o-krezol

Elektroda e
punës

Nga krahasimi i rezultateve të fituara në këtë punim me elektroda pastë karboni me të
arriturat bazuar nga literatura shihet se metodat e zhvilluara për përcaktimin e
komponimeve fenolike kanë kufi të detektimit në nivel të kënaqshëm dhe rendi linear
i përqendrimit me zbatimin e teknikave elektroanalitike është shumë më i gjerë sesa
metodat e zhvilluara sipas literaturës. Në tabelë 5.13. janë krahasuar rezultatet e këtij
punimi me të arriturat bazuar nga literatura.
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Tabela 5.13. Krahasimi i rezultateve të këtij punimi me metodat bazuar nga literatura.
Elektroda Modifikuesi
EPK

EPK
EPK
EPK

EPK
EPK
EPK
EPK

Crown ether.
Silver
nanoparticles
Zeolite
Bentonite
CTAB

Grafene-beta
ciklodekstrine
Nanotuba karboni
Likuid jonik
SBA-15
SBA-15-NH2
CTAB

Analiti

K.detektimit Lineariteti Ref.

4-nitrofenol

0.03

0.13-13

[127]

4-nitrofenol
2-nitrofenol
2-nitrofenol
3-nitrofenol
4-nitrofenol
2,4-dinitrofenol
4.6-dinitro-okrezol
2-klorfenol
3-klorfenol
2-klorfenol

0.04
0.02
0.16
0.50
0.51
0.78
0.94

0.2-10
0.05-5.0
4-85
4-150
4-25
4-185
4-150

[128]
[129]
PhD

0.00257
0.012
0.013

0.064-5.14
0.05-10
0.065-1.54

[130]

0.18
0.05
0.08
0.02
0.02
1.75
0.08

/
/
0.2-25
0.2-25
0.2-9
4-12
0.2-25

4 klorfenol
2-klorfenoli
2,4-diklorfenoli
2,4,6-triklorfenoli
Pentaklorfenoli
4-klor-3metilfenoli
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[131]
[132]
PhD

PËRFUNDIME
Klorfenolet EPSHK-OGRE
Elektrodat e printuara në material transparent plastik, i cili përdoret për printer janë
treguar të përshtatshme për hulumtim me metodat voltametrike. Modifikimi
elektrodës me oksid grafeni të reduktuar duke përdorur metodën e voltametrisë ciklike
është treguar i suksesshëm në përmirësimin e përgjigjes së elektrodës ndaj
klorfenoleve. Elektroda e modifikuar me OGRE ka treguar stabilitet të mirë në
metodat e elektroanalitike, si voltametria me puls diferencial dhe veçanërisht
amperometria hidrodinamike që paraqet rezultate mjaft të mira në rritjen e
ndjeshmërisë së elektrodës.

Klorfenolet EPK–CTAB
Modifikimi in situ është i përshtatshëm për elektrodën pastë karboni me surfaktantin
cetiltrimetilamonium bromur për rritjen e ndjeshmërisë ndaj komponimeve fenolike.
Në voltametrinë me puls diferencial efekti është signifikant dhe të gjitha fenolet mund
të detektohen me ndjeshmëri mjaft të lartë. Përqendrimi optimal i surfaktantit (CTAB)
është 0.20 mM ku për të gjitha fenolet e studiuara jep efekt pozitiv të dukshëm që
vërehet edhe në voltametrinë ciklike. CTAB është treguar modifikues i përshtatshëm
dhe i lehtë për elektrodën pastë karboni duke rritur ndjeshmërinë ndaj klorfenoleve
dhe praktikisht e bën atë të aplikueshëm në përcaktimin e klorfenoleve në mostra
dheu.

Nitrofenolet EPSHK–OGRE
Përdorimi i materialit transparent plastik, si bazë për printimin e elektrodave dhe
modifikimi i tyre me oksid grafeni të reduktuar është treguar i suksesshëm në
hulumtimet voltametrike për nitrofenolet.
Modifikimi i sipërfaqes së elektrodës së printuar me OGRE rrit ndjeshmërinë e
elektrodës ndaj nitrofenoleve dhe e bën atë të përshtatshëm për përcaktim sasior në
mostra natyrore me metodën me shtim standardi.

Nitrofenolet EPK-CTAB
Bazuar në rezultatet e fituara me metodat elektrokimike përgjigja ndaj 2-nitrofenolit,
3-nitrofenolit, 4-nitrofenolit, 2,4-dinitrofenolit dhe 4,6-dinitro-o-krezolit është
përmirësuar dukshëm me praninë e shtresës së CTAB në sipërfaqe të elektrodës, duke
rritur përqendrimin e analitit në sipërfaqe, njëkohësisht lehtëson shkëmbimin e
elektroneve nga analiti te elektroda. Procesi i modifikimit të elektrodës është mjaft i
thjeshtë dhe është metodë me ndjeshmëri të lartë ndaj nitrofenoleve dhe ka
riprodhueshmëri të mirë të rezultateve dhe stabilitet gjatë matjeve për një kohë të
gjatë.
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Përmbledhje
Me qëllim hulumtimi të komponimeve fenolike, në këtë punim doktorate janë
aplikuar teknika elektroanalitike e voltametrisë ciklike (VC), voltametrisë me puls
diferencial (VPD) dhe amperometrisë hidrodinamike (AHD), kurse si elektroda pune
janë përdorur elektrodat me bazë karboni.
Për përmirësimin e përgjigjes së sensorëve ndaj klorfenoleve janë hulumtuar
modifikues të ndryshëm, ku modifikues më i përshtatshëm i elektrodës pastë karboni
(EPK) është treguar surfaktanti cetiltrimetilamonium bromur (CTAB). Kushtet
optimale për matje analitike në voltametrinë me puls diferencial janë elektroliti bazë,
bufer fosfat (0.1 M) në pH 7.00 dhe përqendrimi i CTAB 0.20 mM. Elektrodat
tregojnë varësi lineare ndaj përqendrimit të analitëve dhe kufi të detektimit (KD) për
2-klorfenolin 0.20 – 25.0 ppm, KD 0.08 ppm , 2,4-diklorfenoli 0.20 – 25.0 ppm, KD
0.02 ppm, 2,4,6-triklorfenoli 0.20 – 9.00 ppm, KD 0.02 ppm, 4-klor-3-metilfenoli
0.20 – 25.0 ppm, KD 0.08 ppm, pentaklorfenoli 4.0 – 12.0 ppm, KD 1.75 ppm. Në
kushtet e optimizuara elektroda është aplikuar me sukses në përcaktimin e 2,4diklorfenolit në mostra dheu.
Nga të gjitha modifikimet e testuara, përgjigja elektrokimike e nitrofenoleve është
përmirësuar dukshëm në rastin e modifikimit të elektrodës së printuar të karbonit
(EPSHK) me CTAB. Me teknikën AHD në elektrolitin bazë, bufer fosfat (0.10 M, pH
7.00), elektroda jep përgjigje lineare ndaj nitrofenoleve në potencial -700 mV me rend
linear dhe KD për 2-nitrofenolin 4.0 – 85 ppm, KD 0,16 ppm, 3-nitrofenolin 4.0 – 260
ppm, KD 0.92 ppm, 4-nitrofenolin 4.0 – 25.0 ppm, 0.51 ppm, 2,4-dinitrofenolin 4.0 –
185 ppm, KD 0.78 ppm, 4,6-dinitro-o-krezolin 4.0 – 150 ppm, KD 1.91 ppm.
Gjithashtu elektroda e printuar e karbonit e modifikuar me oksid grafeni të reduktuar
elektrokimikisht (OGRE), në kushtet e optimizuara është aplikuar në përcaktimin e
nitrofenoleve në ujëra hedhurinë nga industria elektroenergjetike.
Fjalët kyçe: VPD, AHD, EPK, EPSHK, CTAB, KD, OGRE.
Abstract
In purpose of investigation for phenolic compounds, in this doctoral thesis electroanalytical techniques as cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry
(DPV) and hydrodynamic amperometry have been applied, whereas carbon-based
electrodes are used as working electrodes.
In order to improve sensors response to chlorophenols different modifiers were
investigated and the most suitable modifier to the carbon paste electrode (CPE)
indicated the surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). For analytical
measurements in differential pulse voltammetry optimal conditions are electrolyte
phosphate buffer solution (0.1 M) at pH 7.00 and 0.20 mM concentration of CTAB.
Electrodes linearity with concentration range and detection of limits (LOD) for 2chlorophenol 0,20 - 25,0 ppm and LOD 0,08 ppm, 2,4-dichlorophenol 0,20 - 25,0
ppm and LOD 0,02 ppm, 2,4,6-trichlorophenol 0.20 - 9.00 ppm and LOD 0.02 ppm,
4-chloro-3-methylphenol 0.20 - 25.0 ppm and LOD 0.08 ppm, pentachlorophenol 4.0
- 12.0 ppm and LOD 1.75 ppm. In optimized conditions the electrode was
successfully applied for the determination of 2,4-dichlorophenol in soil samples.
From all tested modifications, the electrochemical response of nitrophenols has been
significantly improved in case of screen printed carbon electrode (SPCE) modified
with CTAB. In hydrodynamic amperometry technique, basic electrolyte was
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phosphate buffer solution (0.10 M, pH 7.00), electrode provides linear response to
nitrophenols at potential value -700 mV with linear range and LOD for 2-nitrophenol
4.0 - 85 ppm and LOD 0.16 ppm, 3-nitrophenol 4.0 - 260 ppm and LOD 0.92 ppm, 4nitrophenol 4.0 - 25.0 ppm and LOD 0.51 ppm, 2,4-dinitrophenol 4.0 - 185 ppm and
LOD 0.78 ppm, 4.6-dinitro-o-cresol 4.0 - 150 ppm and LOD 1.91 ppm. Furthermore,
screen printed carbon electrode modified with electrochemically reduced graphene
oxide (ERGO) in optimized conditions has been applied for determination of
nitrophenols in wastewater of electro-energetic industry.
Key words: DPV, hydrodynamic amperometry, CPE, SPCE, CTAB, LOD, ERGO.
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