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Ne gjysmën e dytë të shekullit të kaluar dhe si duket edhe në vitet në vijim të
mileniumit të tretë “homo sapiensi “ me synim mirëqenien e përgjithshme të tij, ka
përdorur dhe po vazhdon të përdorë pa mëshire resurset natyrore nga toka, si
rrjedhojë është çrregulluar në mënyrë të pakthyeshme ekuilibri ekologjik në
ekosistem dhe biosferë. Është fakt se ndotja nuk njeh kufij, shtetëror e kontinental,
shtete të mëdha apo të vogla, të zhvilluara apo në zhvillim, shtete të pasura apo të
varfra, ajo atakon të gjithë njësoj. Prandaj njeriu në fillim ishte shkaktar i ndotjes,
kurse aktualisht është bërë shënjestër e veprimit të saj. Me fjalë të tjera, ndotja
bashkëkohore ka marrë përmasa globale dhe frontale, sepse ndotësit që çlirohen nga
një numër i madh i burimeve, nëpërmjet ajrit, ujit dhe zinxhirëve të të ushqyerit,
shtrihen në drejtim radial dhe shpesh barten në distanca të mëdha. Si pasoje ndotja
përfshin të gjitha komponentët e mjedisit jetësor: ajrin, ujin, tokën, biodiversitetin
dhe ushqimin. Drejtimet e sotme të zhvillimit ekonomik në përgjithësi dhe të
teknologjisë në veçanti, kanë krijuar paradokse dhe dilema të mëdha rreth asaj se
si mund të mbikëqyret dhe të orientohet ky zhvillim, në mënyrë që të jetë në
përputhje me parimet bazë të mirëqenies së njeriut dhe ruajtjes se ekuilibrit në
ekosistem dhe biosferë. Aktualisht ndotja antropogjene e tejkalon ndotjen natyrale
mbi 100 herë dhe si reflektim i kësaj, sot në disa rajone të planetit tonë është
tejkaluar i ashtuquajturi ―pragu‖ apo “kufiri” vetëmbrojtës i natyrës.
Për të zbërthyer këtë problem nga këndvështrimi kimik, në vazhdim do të sjellim
të dhënat e literaturës së kohës për një segment shqetësues të ndotjes së mjedisit,
përkatësisht për metalet e rënda dhe pesticidet si ndotës mjedisor, sjelljen kimike të
tyre, efektet toksike, pa lënë anash edhe metodologjinë bashkëkohore të ekstraktimit
të tyre.
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KAPITULLI I
1. HYRJE
Industria kimike dhe farmaceutike luajnë rol kyç në zhvillimin e ekonomisë
globale. Megjithatë, ndikimi mjedisor i këtij sektori industrial mund të pengoj në
zhvillimin e saj në të ardhmen. Janë propozuar kritere të reja për përmirësimin e të
gjitha proceseve industriale. Këto parime janë bazë e asaj që quhet ―kimi e
qëndrueshme‖ ose ―kimi e gjelbër‖. Në përgjithësi ndryshimet aktuale në këtë
segment duhet ti respektojnë ―parimet bazë të kimisë së gjelbër‖[1], duke çuar në
konsum më të ulët të energjisë, shfrytëzimin efektiv të lëndëve të para të
rinovueshme, më pak mbeturina dhe përdorimin e tretësve të sigurte dhe miqësor me
ambientin. Tretësit e ndryshëm janë përdorur në sasi të mëdha në industri për pastrim
ose agjent për ndarje dhe reaksione të ndryshme kimike. Kohëve të fundit rëndësi e
veçantë është duke iu kushtuar fluidëve mbi-kritik në veçanti CO2 për shkak të
karakteristikave fiziko-kimike të përshtatshëm dhe ambientale.
Deri më sot shumica e studimeve me CO2 të lëngët janë përqendruar në
komponimet organike. Ekstraktimi direkt i joneve metalike me CO2 të lëngët është i
paefektshëm. Një mënyrë e përshtatshme për ekstraktimin e joneve të metaleve me
CO2 bazohet në konvertimin e ngarkesës së joneve të metalit në kompleks neutral
duke përdorur agjent kelatues [2-4]. Këto kelate reagojnë me jonet e metaleve duke
formuar komplekse kelate të qëndrueshme, dhe gjatë ekstraktimit me CO2 japin
rezultate të kënaqshme. Teknika e ekstraktimit me CO2 të lëngët është përdorur në
mënyrë të vazhdueshme për ndarjen e komponimeve aktive nga produktet natyrore.
Kjo teknikë ka disa përparësi nga teknikat e tjera si: shpejtësi, thjeshtësi, selektivitet, e
përshtatshme për komponime termikisht labile, nuk paraqet rrezik për mjedisin, jo
toksike, jo e djegshme, kosto te ulët, veti te mira tretëse etj. Zakonisht, përdoret CO2
me konstante kritike të ulta si Tc = 304.04 K dhe Pc = 7.38 MPa. Dioksidi i karbonit
në kushte temperature dhe presioni mbi ato kritike quhet “mbi-kritik” dhe është jo
toksik, i pandezshëm si dhe mund të gjendet me pastërti të lartë dhe kosto të ulët [5,
6]. CO2 mbikritik ka aftësi të mira tretëse për ekstraktimin komponimeve jo polare,
kurse momentet e larta quadropole [7] e lejojnë që të tretë edhe disa komponime me
karakter polar si alkoolet, eteret, aldehidet dhe ketonet. CO2 mund të bëjë
ekstraktimin e komponimeve që janë të ndjeshme ndaj ngrohjes [8], nuk le mbetje të
tretësit në produkt, është pa erë, pa ngjyrë si dhe ka tension sipërfaqësor dhe
viskozitet të ulët. Difuziviteti i CO2 mbikritik është njëra nga dy përparësitë në
krahasim më lëngjet e tjera e cila lejon transferim të shpejtë të masës me një shkallë të
lartë të ekstraktimit në krahasim me metodat ekstraktuese konvencionale.
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1.1. Metalet e rënda
Cilësia e tokës dhe ujit është një tregues i cilësisë së tërë mjedisit dhe ofron një
pasqyrë të plotë për gjendjen e shumë karakteristikave dhe proceseve që ndodhen në
një ekosistem. Metalet e rënda janë përbërës natyror të korës së tokës, dhe janë prej
ndotësve potencial mjedisor të vazhdueshëm. Metalet e rënda natyrshëm ndodhen në
tokë në përqendrime të caktuara dhe mund të jenë me prejardhje gjeologjike apo
antropogjenë. Aktivitetet njerëzore si; industritë, minierat, shkritoret dhe depozitat
atmosferike kanë ndikim shumë të madh sa i përket kontaminimit të ambientit me
metale të rënda [9-12]. Në tokat bujqësore sasia e metaleve të rënda është në rritje
sepse ato kanë potencial të akumulohen në forma më pak të tretshme duke ndikuar në
kontaminimin e bimëve dhe ujërave nëntokësore [13, 14]. Metalet e rënda janë të
pranishme në listën e dhjetë substancave me rrezikshmëri të lartë si; arseniku (vendi i
parë), plumbi (vendi i dytë ), merkuri (vendi i tretë) dhe kadmiumi (vendi i shtatë).
Lista është bërë nga Agjencia Amerikane për Substancat Toksike dhe Sëmundje
AASTS. Në metale të rënda përfshihen metalet me dendësi të atomeve më të mëdha
se 5 g/cm3, d.m.th se numrin atomik e kanë më të madhe së 20. Kryesisht i përkasin
grupit të elementeve kalimtare të sistemit periodik. Termi “metal i rëndë” në parim
përdoret për metalet dhe metaloidet që janë të lidhura më ndotjen e mjedisit dhe
efekte toksike, por edhe për disa elemente bio-gjen që gjenden në përqendrime të
ultë. Në metalet toksike përfshihen metalet të cilat nuk janë bio-gjen dhe veprojnë
vetëm si toksik siç janë: kadmiumi, plumbi, zhiva, arseniku, taliumi dhe uraniumi.
Disa prej metaleve të rënda janë të domosdoshme për organizmat e gjallë, si
zinku, hekuri, molibdeni, mangani, kobalti dhe seleni. Plumbi, kadmiumi dhe bakri
janë përhapur gjerësisht në mjedis, si ndotës në mjedisin e punës dhe të jetesës.
Ata paraqesin një problem të rëndë shëndetësor dhe mjedisor, sepse janë toksike, jo
të zbërthyeshme, kanë gjysmë-jetesë të gjatë në tokë

dhe bioakumulohen në

organizëm përmes zinxhirit ushqimor [15].
Janë më shumë se 50 elemente që mund të klasifikohen si metale të rënda, 17
prej të cilave konsiderohen shumë toksike. Përqendrimi i metaleve të rënda në tokat
bujqësore varet nga shumë faktorë, si p.sh.: lloji i tokës, plehërimi, sedimentimi i
metaleve të rënda nga atmosfera e ndotur, trafiku (benzinë me plumb) [16].
Metalet e rënda në ujërat e lumenjve ruhen në shtratin e lumit në sediment
apo depërtojnë në ujë nëntokësor dhe në këtë mënyrë e ndotin ujin e burimeve
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nëntokësore, veçanërisht puset, dhe shkalla e ndotjes do të varet nga afërsia që
kanë me zonën e minierave. Burimet ujore që janë të vendosura afër objekteve të
minerave janë raportuar të përmbajnë metale të rënda në nivelet që i tejkalojnë
kriteret e ujit të pijshëm [17, 18]. Ndikimi i metaleve në mjedis është një problem në
rritje në mbarë botën, sepse bujqësia industriale ka në thelb dy objektiva;
produktivitetin maksimal dhe fitimin maksimal. Për të arritur këto objektiva përdoren
një numër i madh kimikatesh të sintetizuara (pesticide, fertilizer), të cilat
fatkeqësisht, përveç efekteve pozitive të pritura kanë edhe shumë efekte afatgjata
negative në agroekosistem [19]. Nivelet natyrore të metaleve të rënda në tokë
zakonisht janë aq të ulëta, saqë nuk kanë ndonjë ndikim të rëndësishëm në ndotjen e
agroekosistemeve.
Metalet e rënda të akumuluara në mjedis, veçanërisht në tokë, mund të
transferohen në organizmat e gjallë, nëpërmjet ujërave nëntokësore ose nëpërmjet
zinxhirit ushqimor (të lashtat, bimët ushqimore të kultivuara) me pasoja jo vetëm për
mjedisin, por edhe për shëndetin e njeriut, ku vend të veçantë zënë pesticidet që
përmbajnë metale toksike.
1.2. Komponimet koordinatave
Komplekset metalike, të njohura si komponime koordinative, përbëhen nga
atomi i metalit i njohur si atomi qendror i rrethuar nga anionet ose molekulat. Atomi i
metalit mund të jetë zakonisht metal kalimtar, lantanid ose aktinid. Jonet ose
molekulat qe formojnë lidhje koordinative me metalin quhen ligand. Fjala ligand vjen
nga fjala latine “ligare‖ që do të thotë “lidhës”. Komponimet koordinatave janë klasë
shumë e rëndësishme e komponimeve kimike. Shumë reaksione në industri bëhen
duke përdorur katalizë homogjene selektive, të cilat janë komponimet koordinatave
[20]. Ekstraktimi në industrinë e metalurgjisë është e bazuar në formimin e
komponimeve koordinatave nga reaksionet e agjentëve kompleksues me jonet e
metaleve. Komponimet koordinatave po ashtu luajnë rol të rëndësishëm edhe në
proceset biokimike në organizëm [21]. Hemoglobina, vitamina B12 dhe enzimat që
përmbajnë metal janë një shembull tipik i komponimeve koordinative. Shkenca dhe
teknologjia e fluideve mbikritik është një fushë e re e cila ka zgjuar interesim në
ekstraktimin e komponimeve koordinatave (komplekset organo-metalike).
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1.3. Llojet e komponimeve koordinative
Komponimet koordinative klasifikohen në disa grupe varësisht nga natyra e
ligandit;

Figura 1. Mekanizmi i inter-reaksionit δ dhe π te komplekset organo-metalike

I. Komplekset klasike – Ligandet lidhen me atomin qendror nëpërmjet çiftit të
elektroneve që gjendet në grupin kryesor të atomeve të ligandit. Ligande të tilla tipike
janë H2O, NH3, Cl-, CN-, kurse shembuj të komplekseve janë [Cr(C2O4)3]K3 dhe
[Co(NH3)6]Cl3
II. Komplekset organo-metalike – Ligandet janë komponime organike.
Dallimi në mes komplekse klasike dhe organike është se komplekset organike krijojnë
lidhjen metal-karbon. Shembuj të komplekseve të tilla janë; Ni(CO4), Fe(C5H5)2 etj.
Në komplekset organo-metalike, orbitalet e metalit dhe ligandit mund të
lidhen përmes inter-reaksioneve δ dhe π [22]. Shumica e ligandeve mund të
klasifikohen si; ζ donor, π donor dhe π akseptor. Shembuj të këtyre inter-reaksioneve
janë paraqitur në Figurën 1.
III. Komplekset bio-organike – Ligandet kanë prejardhje natyrore. Shembuj të
këtyre komplekseve janë; vitamina B12 dhe hemoglobina.
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1.4. Pesticidet
Termi "pesticid" është një term i përbërë që përfshin të gjitha kimikatet që
janë përdorur për të zhdukur apo kontrolluar numrin e dëmtuesve. Në bujqësi, kjo
përfshin herbicidet (anti - barërat), insekticidet (anti - insektet), fungicidet (anti kërpudhat), nematocidet (nematodat), dhe rodenticidet (helmet për kurrizorë).
Një kontribues kryesor në revolucionin e gjelbër ka qenë zhvillimi dhe
aplikimi i pesticideve për kontrollin e një shumëllojshmërie të gjerë të dëmtuesve,
insekte dhe barishte që përndryshe do të zvogëlonin sasinë dhe cilësinë e prodhimeve
ushqimore. Përdorimi i pesticideve përkon me "moshën kimike", e cila ka
transformuar shoqërinë që nga viti 1950 kur fillon përdorimi i DDT. Në zonat ku
është praktikuar monokultura intensive, pesticidet janë përdorur si një metodë
standarde për kontrollin e dëmtuesve. Për fat të keq, me të mirat e kimisë kanë
ardhur edhe të këqijat, disa aq serioze sa që tani kërcënojnë mbijetesën afatgjatë të
ekosistemeve të mëdha nga prishja e marrëdhënieve predator-pre dhe humbje te
biodiversitetit. Përdorimi i pesticideve bujqësore është një njësi e spektrit më të gjerë
të kimikateve industriale të përdorura në shoqërinë moderne. Të dhënat e Shoqatës
Amerikane të Kimisë tregojnë se ka pasur rreth 13 milionë kimikate të identifikuara
në vitin 1993 me rreth 500.000 komponime të reja duke u shtuar çdo vit.
Kimikatet mjedisore toksike përfshijnë si ato bujqësore dhe jo-bujqësore, dhe është e
vështirë për të ndarë efektet ekologjike dhe të shëndetit njerëzor të pesticideve nga ato
të komponimeve industriale që janë lëshuar qëllimisht ose aksidentalisht në mjedis.
Megjithatë, ka dëshmi të shumta se përdorimi i pesticideve bujqësore ka një
ndikim të madh në shëndetin e njeriut, cilësinë e ujit dhe tokës dhe çon në pasoja
serioze mjedisore.
Edhe pse numri i pesticideve në përdorim është shumë i madh, përdorimi më
i madh është i lidhur me një numër të vogël të produkteve të pesticideve. Për
shembull, Appelgren (FAO, 1994b) raporton për Lituaninë se ndotja me pesticideve
është zvogëluar për shkak të faktorëve ekonomikë, ndotja e ujit nga pesticidet shpesh
shkaktohet nga magazinimi jo i përshtatshëm dhe shpërndarja e agro-kimikateve.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, anketa kombëtare e SHBA-EPA për
pesticide gjeti në 10.4% të puseve të komuniteteve, dhe 4.2% të puseve rurale,
përmbajtje në nivele të detektueshme të një ose më shumë pesticideve (SHBA-EPA,
1992). Në një studim te puseve nëntokësorë bujqësorë në zonën jugperëndimore në
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Ontario (Kanada), 35% e puseve t ë testuar dolën pozitiv për pesticide.
1.4.1. Bifenilet e poliklorinuara dhe pesticidet organokloride
1.4.1.1 Bifenilet e poliklorinuara (PCB)
Bifenilet e poliklorinuara (PCB) janë një klasë që përfshijnë 209 komponime
kimike të quajtura “congeners” të cilat gjerësisht janë përdorur në industri për shkak
të karakteristikave fizike. Këto komponime dallohen për nga numri dhe pozita e
atomeve të klorit. Struktura bazike e PCB është paraqitur në figurën 2 [23-25]. PCB
për herë të parë janë sintetizuar në vitin 1881 në Gjermani, kurse janë prodhuar në
mënyrë industriale që nga viti 1929. Që nga atëherë janë prodhuar mbi 2 milion tonë
[26], kryesisht ne formë të përzierjes si Aroclor, Clophen ose Pyralene. PCB tregojnë
kapacitet për të ruajtur energjinë elektrostatike dhe si rezultat ato më së shumti janë
përdorur në transformatorë, kondensator dhe elektro-magnetë.

Figura 2. Struktura e bifenileve të klorinuara
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Ato po ashtu janë përdorur gjerësisht edhe në radiatorët për ngrohje, në fluidët
për transferim të nxehtësisë, fluidët hidraulik, lubrifikimin e vajrave etj. Një ndër
problemet kryesore me PCB është stabiliteti i tyre. Me shkarkimin e tyre në ambient
ato nuk zbërthehen dhe si të tilla mund të qëndrojnë për një kohë të gjatë në tokë, ujë
dhe ajër. Degradimi i PCB varet nga shkalla e pranisë së klorit në strukturën e tyre
dhe rezistenca e tyre rritet me rritjen e numrit të atomeve të klorit [27]. Gjysmëjetesa
e PCB ndërlidhet me foto-degradimin dhe mund të sillet prej 10 ditë deri në 15 vjet
[28]. Si rezultat i këtyre karakteristikave fizike të favorshme PCB janë detektuar në
ajër, ujë dhe organizma të ndryshme [29]. Posaçërisht organizmat që jetojnë në ujëra
të ndotura, në veçanti peshqit mund ti ruajnë PCB në indet yndyrore duke paraqitur
rrezik për konsumim nga ana e njerëzve [30]. PCB mund të ndahen në dy grupe të
mëdha, duke u bazuar në aktivitetin biologjik dhe toksikologjike të tyre; dioxinat si
PCB (4-non-orto dhe 8-mono-orto) me dioksinë, dhe pa dioksinë. Procedurat analitike
për vlerësimin e pesticideve në përgjithësi përfshijnë tri shkallë; ekstraktimin,
pastrimin, ndarjen, dhe më pas matjen e përqëndrimit të tyre me GC-ECD ose GCMS. Ekstraktimi soxhlet mund të konsiderohet si metodë tradicionale për ekstraktimin
e pesticideve nga mostrat ambientale, mirëpo ekstraktimi soxhlet zakonisht kërkon
kohë të gjatë dhe sasi të madhe të tretësit. Me qëllim që të minimizohet konsumi i
tretësve dhe të reduktohet koha e ekstraktimit, janë zhvilluar teknika të reja të
ekstraktimit siç është ekstraktimi me fluid mbi-kritik [31], ekstraktimi me lëngje nën
presion [32], metoda ultrasonike me mikro-shkallë [33], dhe ekstraktimi me
mikrovalë [34]
1.4.2. Organokloridet
Organo-kloridet janë një grup i pesticideve të klorinuara të cilat zakonisht
përdoren në agrikulturë për eliminimin e dëmtueseve (pest-control) në qytete.
Përdorimi i tyre i madh ka rezultuar në përhapjen e këtyre pesticideve në ambient dhe
bio-akumulimin e tyre përmes zinxhirit ushqimor. Pesticidet organokloride kanë
struktura të ngjashme kimike që përmbajnë klor të lidhur në unaza alifatike ose
aromatike. Për shkak të ngjashmërive këto pesticide tregojnë po ashtu karakteristika
fiziko-kimike të ngjashme Ato janë rezistente, toksike, të bio-akumulueshme, dhe me
potencial të lartë transportues. Si rezultat konventa e Stokholmit konsideron se
shumica nga këto pesticide janë të rrezikshme për ambientin dhe janë listuar në grupin
e substancave organike të ndaluara. Qëndrueshmëria e pesticideve organokloride
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karakterizohet me gjysmë jetesë deri në dy muaj në ujë dhe 6 muaj në tokë dhe
sediment. Ato janë komponime lipofilike të cilat tregojnë tendencë për tu bioakumuluar në inde yndyrore përmes zinxhirit ushqimor. Këto pesticide janë të
patretshme në ujë dhe janë gjysmë të avullueshme të cilat lehtësisht hynë në
atmosferë dhe transportohen në distance të mëdha. Më poshtë janë përshkruar disa
nga pesticidet organokloride.
1.4.2.1. Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) është emër i zakonshëm i 1,1,1trichloro-2,2-di-(4-chlorophenyl) ethane. Sinteza e parë e DDT është bërë nga
shkencëtarët austriak në vitin 1874. Ky pesticid është përdorur gjerësisht si insekticid
në agrikulturë. DDT lehtësisht degradohet në dichlorodiphenyldichloroethane (DDD)
dhe dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) të cilët janë shumë më rezistent në
ambient se DDT. Gjysmë jetesa e p,p’-DDE në organizmin e njeriut sillet deri në 7
vjet [35]. Në vitet 1970-1980 shumica e vendeve ndaluan përdorimin e këtij pesticide.
Në figurën 3 janë paraqitur strukturat e anaogëve të DDT-së.

p,p’DDD

o,p’DDD

p,p’DDT

o,p’DDT

Figura 3. Strukturat e analogëve të DDT
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1.4.2.2. Hexachlorcyclohexanes
Hexachlorcyclohexanes (HCH) përfshijnë një spektër të gjerë të pesticideve
të cilat zakonisht përdoren për spërkatjen e pemëve dhe perimeve. Ato janë të
pranishme në dy forma komerciale. Zakonisht HCH është një përzierje izomerësh që
përmban 64% α-HCH, 10% β-HCH, 13% γ-HCH, 9% δ-HCH, dhe 1% ε-HCH
(Fig.4). Formulimet e tjera komerciale përmbajnë deri 99% γ-HCH (lindan). Këto
pesticide janë prodhuar për përdorim komercial që nga viti 1947. Kina dhe India kanë
qenë dy vendet me përdorim më të madh të këtyre pesticideve të cilat në vitin 19831990 e kanë ndaluar përdorimin e këtyre pesticideve në bujqësi. Gjysmë jetesa e βHCH në gjak është 7 vjet kurse γ-HCH ka gjysmë jetesën më të shkurtër prej 20 orë.

-

-

-

-

Figura 4. Struktura e izomereve hexachlorcyclohexane

1.4.2.3. Aldrin, dieldrin, dhe endrin
Aldrin, dieldrin, dhe Endrin janë përdorur si insekticide nga vitet 1950 deri në
mesin e viteve 1970. Po ashtu edhe këto pesticide kanë struktura të ngjashme (Fig. 5).
Sinteza e parë e Aldrinit është bërë në vitin 1948 ndërsa prodhimi industrial i tij ka
filluar në vitin 1950. Emërtimi i tij i zakonshëm është 1,2,3,4,10,10-hexachloro
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1,4,4a,5,8,8 hexahydro-exo-1,4-endo-5, 8-dimethanona pthalene. Dieldrin është
pesticid tjetër i cili rrjedh si metabolit i oksigjenur nga Aldrin. Kurse Endrin për herë
të parë është prezantuar në vitin 1950 dhe është një stereoizomer i Dieldrin. Endrin
gjatë procesit të degradimit jep si produkte endrin-aldehid dhe endrin-keton. Në
shumicën e vendeve aldrin, dieldrin dhe endrin janë ndaluar për përdorim në
agrikulturë.

Figura 5. Struktura e aldrin, dieldrin dhe endrin
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KAPITULLI II
1.5. Historia e ekstraktimit me fluid mbi-kritik (FMK)
Në shekullin 21 ekziston një vetëdije e lartë e publikut sa i përket shëndetit,
mjedisit dhe sigurisë që lidhen me përdorimin e substancave kimike gjatë procesit të
përpunimit të ushqimit dhe mundësisë se kontaminimit të produkteve finale. Kostoja
e lartë e tretësve organikë dhe rregulloret gjithnjë e më të rrepta mjedisore së bashku
me kërkesat e reja sidomos në industrinë farmaceutike dhe ushqimore, kanë vënë në
dukje nevojën për zhvillimin e teknologjive të reja dhe të pastra. Në ditët e sotme ka
një interes në rritje në zhvillimin e proceseve teknologjike alternative me ndikim
minimal në ambient të tilla si; reduktimi i energjisë së konsumuar, mbetjeve më pak
toksike, përdorim më i mirë i nënprodukteve dhe po ashtu cilësia e produkteve finale.
Teknologjia e presioneve të larta është relativisht e re e cila ka çuar në zhvillimin e
disa proceseve që rezultojnë me produkte plotësisht të reja dhe karakteristika të
veçanta. Një vend të rëndësishëm në këtë fushë e zënë edhe fluidët mbi-kritik [36].
Ideja se eteret, alkoolet, uji dhe substancat e tjera në gjendje të lëngët mund të
transformohen në gjendje të avullt duke zënë vëllim deri në katër herë më të madhe u
hulumtuan që nga viti 1822 nga shkencëtari Charles Cagniard de la Tour (1777–
1859). Observimet e para të shfaqjes së fazës mbi-kritike u raportuan po nga ky
shkencëtar. Në raportin e tij ai theksoi se kufiri gaz-lëng zhduket kur temperatura e
disa materialeve rritet duke e bërë ngrohjen e secilit prej tyre në enë të mbyllur. Pika
kritike e substancave për herë të parë është hulumtuar nga këto eksperimente të
hershme.
Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar shumë eksperimente për të kuptuar
gjendjen e materies dhe sjelljen e saj në vlera të ndryshme të presionit dhe
temperaturës. Ekstraktimi me fluid mbi-kritik duke përdorur CO2 si tretës ofron
alternativë të mirë për përdorimin si tretës kimik. Gjatë tre dekadave të fundit, CO2
mbi-kritik është përdorur për nxjerrjen dhe izolimin e komponimeve të vlefshme nga
produktet natyrore. [37-40].
Është vërtetuar se CO2 mbi-kritik mund të jetë selektiv në ndarjen e
komponimeve të dëshiruara, pa lënë mbetje toksike në ekstrakt dhe pa rrezikuar
degradimin termik të produkteve të përpunuara. Në tre dekadat e fundit zbatimi
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industrial i teknologjisë së fluideve mbi-kritik ka mbetur i kufizuar në disa prodhime
për shkak të kostos së lartë të investimit dhe faktit se kjo teknikë është relativisht e re
dhe jo shumë e njohur. Në kohën e fundit si rezultat i përparimeve të bëra në këtë
fushë, veçanërisht instrumentet e avancuara dhe realizimin e mundësive potenciale
fitimprurëse në prodhimin e produkteve me vlerë të lartë të shtuar, industritë janë
duke u interesuar gjithnjë e më shume në teknologjinë e fluidëve mbi-kritik [41].
1.6. Fluidët mbi-kritik
Një lëng mbi-kritik (FMK) është "çdo substancë”, temperatura dhe presioni i
së cilës janë më të larta se vlera e saj kritike, dhe e cila ka një dendësi të afërt ose më
të lartë se dendësia e saj kritike [42]. Kufiri fazor gaz – lëng zhduket kur të dy,
presioni dhe temperatura arrijnë dhe tejkalojnë vlerat e tyre kritike. Një diagram fazor
tipik i varësisë presion-temperaturë për një përbërës të pastër tregon se kalimi nga
faza e lëngët në gjendjen mbi-kritike kryhet në mënyrë të vazhduar, pa vënë re kufi të
ndarjes midis fazave [43].
Gjendja mbi-kritike e një substance të veçantë mund të demonstrohet duke
përdorur diagramën presion-temperaturë (P-T) të një substance të pastër e cila është
paraqitur në figurën 6. Tri gjendjet agregate të zakonshme të substancës; e ngurtë, e
lëngët dhe e gaztë janë të ndara me kufij të dallueshëm siç tregohet nga vijat në
figurë. Sipas kësaj ndarje mund të shihet se dy fazat janë në ekuilibër kurse tri
gjendjet agregate bashkë-ekzistojnë në pikën trefishe. Lakorja e ekuilibrit gaz-lëng, e
cila quhet edhe lakore e pikave të vlimit, përfundon në pikën kritike në të cilën
temperatura dhe presioni barazohen me temperaturën kritike Tc dhe presionin kritik
Pc. Fluidi mbi-kritik është ai fluid i cili ka temperaturën dhe presionin më të lartë se Tc
dhe Pc. Në zonën mbi-kritike nuk ekzistojnë kufijtë fazorë që do të thotë ekziston
vetëm një fazë homogjene pavarësisht nga presioni dhe temperatura. Diagrami fazor i
CO2 është paraqitur më poshtë.

~ 12 ~

Studimi i përdorimit të lëngjeve pranë-kritikë në ekstraktimin e mostrave mjedisore

Figura 6. Diagrama fazore e CO2

Një substancë kthehet në një fluid mbi-kritik (FMK) kur ngjeshet në një
presion dhe ngrohet në një temperaturë më të lartë se ajo e pikës së saj kritike (Fig.
7). Densiteti i gazit rritet në funksion të rritjes së presionit, kurse densiteti i lëngut ulet
për shkak të zgjerimit termik në funksion të rritjes së temperaturës. Në pikën kritike,
dendësia e gazit dhe e lëngut bëhet identike. Dallimi ndërmjet fazës së gaztë dhe faza
së lëngët zhduket, dhe formohet fluidi mbi-kritik.

Figura 7. a) CO2 në gjendje të lëngët dhe b) CO2 në gjendje mbi-kritike
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Edhe pse një fluid mbi-kritik (FMK) është një fazë e vetme, ai shfaq vetitë e
dy fazave, të lëngshme dhe të gaztë. Fluidi mbi-kritik ka densitet dhe karakteristika të
ngjashme me një lëng të zakonshëm. Tretshmëria rritet me dendësinë dhe presionin;
në këtë mënyrë, lëngjet mbi-kritike kanë një kapacitet të lartë absorbues, difuzitet
jashtëzakonisht të lartë dhe viskozitet të ulët të ngjashëm me atë të gazeve. Këto
karakteristika ofrojnë shkallë të lartë të transferim të masës ndërmjet tretësirës dhe
fluidit mbi-kritik.
Si karakteristikë tjetër e rëndësishme e transportit është koeficienti i difuzionit
i tretësirës së përdorur në FMK. Koeficienti i difuzionit mund të shprehet si funksion i
temperaturës dhe presionit në njërën anë dhe përqendrimit të tretësirës në FMK. Në
përgjithësi koeficientët e difuzionit janë matur dhe raportuar në limitin infinit të
detektimit. P.sh ndryshimi i koeficientëve të difuzionit për një komponim organometalik “ferrocene” është paraqitur në figurat 8 dhe 9. Koeficienti i difuzionit
zvogëlohet me rritjen e temperaturës. Zvogëlimet e mëdha në D12 me ndryshime të
vogla të presionit vijnë si rezultat i ndryshimeve të mëdha të densitetit në atë regjion
[44].

- në CO2 mbikritik (313.15K)
- në CO2 mbikritik (323.15K)
- në acetonitril (313.15K)

- në acetonitril (322.95K)

Presioni

Figura 8. Koeficienti i difuzionit i ferrocenit në SC-CO2 dhe tretës organik
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Figura 9. Ndryshimi i koeficientit të difuzionit të ferrocenit në SC-CO2 ë densitet

Në vitin 1879, Hannay dhe Hogarth [45], të parët zbuluan se tretshmëria e
substancave të ngurta rritet në mënyrë të konsiderueshme në lëngjet mbi-kritike duke
studiuar tretshmërinë e klorurit të kobaltit (II), kloruri i hekurit (III), bromurit të
kaliumit, dhe jodurit të kaliumit në etanol mbi-kritik (Tc = 243 °C, Tp = 63 atm). Ata
gjithashtu kanë gjetur se me rënien e presionit rreth presionit kritik shkaktohet
precipitim i konsiderueshëm.
Zosel [46], ka raportuar aplikimin e parë industrial në 1951. Industria e
ushqimit dhe pijeve ishte e para që përdori teknikën e ekstraktimit me CO2 mbi-kritik
Zëvendësimi i tretësve organikë konvencionalë me FMK në procedurat e
ekstraktimit është një përparim i madh në programet e sotme të parandalimit të
ndotjes. Ekstraktimi me fluid mbi-kritik mund të përdoret për ndarjen e mbeturinave
si dhe në riciklimin e tretësve.
Studimi i produkteve natyrore është një nga fushat kërkimore më aktive sot në
botë. Testet klinike kanë treguar se disa produkte natyrore përmbajnë përbërës aktiv
që janë efektivë në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Përqendrimi i këtyre
përbërësve aktiv është zakonisht i vogël dhe kjo ka detyruar shkencëtarët që të
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zhvillojnë metoda të ndryshme efektive dhe selektive për

ekstraktimin e këtyre

përbërësve. FMK është një teknik e ekstraktimit e cila është zhvilluar në mënyrë të
vazhdueshme për ndarjen e komponimeve aktive nga produktet natyrore. Kjo teknik
ka disa përparësi nga teknikat e tjera si: shpejtësia, thjeshtësia, selektivitet, e
përshtatshme për komponimet termikisht labile, nuk paraqet rrezik për mjedisin, jo
toksike, jo e djegshme, kosto te ultë, veti te mira tretëse për ekstraktimin e
komponimeve jo-polare si p.sh hidrokarburet.
Aplikimi i dyoksidit të karbonit mbi-kritik në industrinë ushqimore është
përdorur gjerësisht për ekstraktimin e përbërësve organik. Në vitin 1970, Zosel
raportoi ekstraktimin e kafeinës me dyoksid karboni.
Përveç karakteristikave të veçanta tretëse, fluidët mbi-kritike gjithashtu
posedojnë edhe karakteristika të tjera të cilat e bëjnë atë tretës të mirë për një numër
përdorimesh.
Difuziviteti është zakonisht një deri në dy rende më i lartë ndërsa viskoziteti
një rend më i ulët se ato të lëngjeve organike, edhe në presione të larta (300-400 atm).
Tensioni sipërfaqësor i papërfillshëm lejon fluidët mbi-kritike të depërtojnë lehtësisht
në materiale mikroporoze ose në matricat amorfe polimere.
Karakteristikat si difuziviteti dhe transferimi i masës i fluideve mbi-kritik janë
të krahasueshme me ato të gazeve, ndërsa densiteti dhe fortësia tretëse janë të
krahasueshme me ato të lëngjeve. Këto karakteristika, së bashku me viskozitetin e ulët
dhe tension sipërfaqësor të papërfillshëm, bëjnë që fluidet mbi-kritikë të jenë tretësa
idealë për një numër të madh substancash.

1.7. Zgjedhja e fluidit
Një shumëllojshmëri e lëngjeve organike dhe një përzgjedhje e substancave
inorganike, gazet e plogët dhe uji, mund të përdoren si tretësa mbi-kritikë.
Në tabelën 1 janë dhënë për krahasim parametrat fizike të tretësve në gjendje të gaztë,
të lëngët dhe mbi-kritike.
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Tabela 1. Parametrat fizik të tretësve organik të zakonshëm dhe fluidëve mbi-kritik.
Gazrat
3

Densiteti (g/cm )
2

-3

0.6 x 10 – 2.0 x 10

-3

Tretësit mbi-kritik

Lëngjet

0.2 – 0.5

0.6 – 2.0

-3

-4

Difuziteti(cm /s)

0.1 – 0.4

10 – 10

Viskoziteti (cm/s)

1 x 10-4 – 3 x 10-4

1 x 10-4 – 3 x 10-4

0.2 x 10-5 – 2.0 x 10-5
0.2 x 10-2 – 3.0 x 10-2

Zgjedhja e fluideve mbi-kritik përcaktohet nga polariteti i substancës që do të
ekstraktohet dhe nga mundësia teknike e arritjes së kushteve të kërkuara për të qenë
fluid mbi-kritik. Substancat

korrozive, të rrezikshme për mjedisin, substanca të

ndezshme dhe eksplozive janë zakonisht të papërshtatshme për përdorim si fluidë
mbi-kritikë. Meqë CO2 karakterizohet nga kushte kritike të arritshme lehtë, jotoksiciteti dhe natyra inerte, të gjitha këto e bëjnë atë një substancë të përshtatshme
për përdorim si fluidë mbi-kritik.
Ky fluid mund të përdoret për ekstraktimin e komponimeve jo-polare dhe
komponimeve pak polare si: alkenet, terpenet, aldehidet, esteret, alkoolet dhe
yndyrnat. Ndryshimi i temperaturës, presionit dhe dendësisë, lejon që aftësia tretëse e
CO2 mbi-kritik të rregullohet në mënyrë të tillë që të realizojë tretjen e substancave
specifike shumë më mirë së shumica e tretësve të tjerë [47].
Shtimi i sasive të vogla të modifikuesve të polaritetit, lejon CO2 të tretë
komponimet me polaritet më të madh [48]. Komponimet me polaritet shumë të lartë
janë të patretshme në CO2, edhe pse uji është i tretshëm deri në 0.3% në masë në CO2
në 250 atm dhe 50 OC si rezultat i natyrës hidrofilike të CO .
1.8. Densiteti dhe fuqia tretëse
Brogle (1982) gjate hulumtimit te tij ka vërejtur se aftësia tretëse e fluidit mbikritik varet nga temperatura dhe presioni. Në presion të ulët, aftësia tretëse e CO2
çuditërisht bie me rritjen e temperaturës, ndërsa në presion të lartë tretshmëria rritet
(Fig. 10 dhe 11). Për të qenë marrëdhënia tretshmëri-temperaturë me e thjeshtë,
presioni është zëvendësuar me densitetin. Kjo për arsye se densiteti zvogëlohet me
rritjen e temperaturës në presion të ulët, ndërsa efekti i temperaturës në densitet nuk
është i madh në presion të lartë.

~ 17 ~

Studimi i përdorimit të lëngjeve pranë-kritikë në ekstraktimin e mostrave mjedisore

Figura 10. Tretshmëria (fraksionet molare të Naftalenit në CO2 si funksion i densitetit në
vlera të ndryshme të temperaturës (Brogle 1982)

Figura 11. Tretshmëria (fraksionet molare të Naftalenit në CO2 si funksion i temperaturës në
vlera të ndryshme të presionit (Brogle 1982)

Kështu që densiteti, (jo presioni) është proporcional me aftësinë tretëse të
fluidit mbi-kritik. Këto të dhëna janë bazuar në matjet e tretshmërisë deri në 1000 bar
dhe 1000C ku është vërejtur se fuqia tretëse rritet; me rritjen e densitetit në
temperaturë konstante dhe temperaturës në densitet konstant.
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Tabela 2 na jep ndryshimin e presionit në (MPa) që i përgjigjet densitetit të
CO2 në temperatura të ndryshme.
Tabela 2. Varësia Densitet-Temperaturë-Presion për CO2
Densiteti
(g/mL)

313

323

333

343

353

363

373

383

393

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2

52.6
38.3
28.1
21.1
16.4
13.4
11.5
10.4
9.7
9.3
9.1
8.9
8.7
8.4
8.1
7.7
7

61.8
46.3
35
26.9
21.3
17.5
15
13.3
12.2
11.5
10.9
10.4
10
9.6
9
8.4
7.5

n.a.
54.4
42
32.9
26.4
21.8
18.7
16.5
14.9
13.8
12.9
12.2
11.5
10.8
10.1
9.3
8.2

n.a.
64.4
48.9
40.1
31.4
26.1
22.3
19.6
17.6
16.1
14.8
13.8
12.9
12
11.1
10
8.8

n.a.
68
51.8
44.7
36.5
30.5
26
22.7
20.3
18.3
16.8
15.5
14.3
13.2
12.1
10.8
9.4

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
41.6
34.8
29.7
25.9
22.9
20.6
18.8
17.2
15.7
14.4
13
11.6
9.9

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
46.7
39.2
33.4
29
25.6
23
20.7
18.8
17.1
15.5
14
12.3
10.5

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
43.6
37.2
32.2
28.4
25.2
22.7
20.5
18.5
16.7
14.9
13
11

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
51
42.5
35.4
31.1
27.6
24.6
22.1
19.7
17.8
15.8
13.7
11.6

1.9. Hulumtimet e fundit
Aftësia e ekstraktimit të metaleve me fluid mbi-kritik për herë të parë është
demonstruar në vitin 1879 nga Glennon me bashkëpunëtor [49] me klorurin e hekurit
dhe kobaltit në etanol mbi-kritik. Deri më sot ka pak informacione të dispozicion sa i
përket ekstraktimit të metaleve me FMK. Matjet kuantitative të tretshmërisë së
komplekseve në CO2-MK janë bërë për herë të parë në vitin 1991 duke përdorur
celulë me presion të lartë dhe spektrometrinë UV-VIS. Në vitin 1992 [50] është
demonstruar ekstraktimi i Cu nga mostrat e lëngta dhe të ngurta duke përdorur CO2MK në prani të ligandit bis(trifluoroethyl) dithiocarbamate (FDDC).
Një shumëllojshmëri e agjentëve kelatues, duke përfshirë ditiokarbamatet, βdiketonet, reagjentet organofosforike, komponimet makrociklike dhe surfaktantët e
flourinuara, janë përdorur për kompleksimin e metaleve ne CO2-MK .
Hulumtimet për ekstraktimin e komponimeve organo-metalike, metalet e
rënda, lantanidet dhe aktinidet nga mostrat e lëngta dhe të ngurta duke përdorur
metodën “in situ” janë bërë nga grupe të ndryshme kërkimore në vende të ndryshme.
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1.10.Agjentët Kompleksues

Është e njohur se CO2 është jopolar, kurse jonet e metaleve të rënda kane
polarizim të forte, duke çuar kështu në vështirësinë e ekstraktimit të tyre. Gjatë
procesit të ekstraktimit kur metalet ekzistojnë në tretësirë në gjendje jonike është
shumë vështirë që ato të shpërndahen në fazën e CO2 për shkak të ndërveprimit
minimal midis FMK dhe joneve metalike. Në kohën fundit janë adoptuar dy metoda
për të përmirësuar mundësinë dhe efikasitetin e ekstraktimit. Së pari, agjentët e
përshtatshëm kompleksues me ngarkesë pozitive apo negative përdoren për të
koordinuar jonet e metaleve të rënda. Vlen të përmendet se komplekset koordinatave
të formuara duhet të jen të qëndrueshëm dhe te shpërndahen lehtësisht në FMK. Së
dyti, modifikuesit si etanoli, metanoli, etj, zakonisht shtohen në CO2-MK për të rritur
polaritetin. Shumë hulumtime për ekstraktimin e metaleve të rënda kanë për synim
optimizmin e teknikës në mënyrë që të arrihet një verifikim më i shpejtë dhe i saktë.
Tretshmëria e lartë e agjentëve kompleksues dhe komplekseve të tyre me metale në
CO2-MK te pastër ose të modifikuar, kinetika e shpejtë kelatuese dhe specificitet i
lartë kompleksues janë rregullatorët kryesore për ekstraktim selektiv të një joni metali
ose te një grupi të joneve të metaleve.
1.10.1. Struktura e agjenteve komplekses
Zakonisht agjentët kompleksues të përdorur për ekstraktimin e metaleve të
rënda janë; ligandet dithiokarbamate me karakter acid, kripërat organo-fosforike,
ACAC, aminat, eter kurorat, porfirinë, etj [42, 51, 52]. Në tabelën 3 është paraqitur
një listë e ligandeve dhe kushtet e përshtatshme për ekstraktimin e metaleve të rënda
me CO2-MK. [53, 54].
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Tabela 3. Listë e ligandeve dhe kushteve të përshtatshme për ekstraktimin e metaleve të rënda
me CO2 - MK.
Metali

Matrica

Kushtet e
ekstraktimit

Agjentet kelatues
Komponime organofosforike
(TBP, TOPO, TPP, TPPO,
TBPO)

Th

Mbetje letre

200 bar, 60 °C

Ur

Mbeturina metalike
radioaktive

200 bar, 40 °C

Cu

Folie bakri

240 bar, 60 °C

Zn

Ujë

83−138 bar, 40 °C

In(III)

Tretësirë ujore acide

138 bar, 70 °C

Ga(III)
Nd(III),
Eu(III)

Tretësirë ujore acide

205 bar, 70 °C

Kripë e dialkilditiokarbamatit
të litiumit
Cyanex 302
AcAcH, TTAH, PySH, dhe
acidi piperidinilditiokarbamik
AcAcH, TTAH, dhe PySH

Tretësirë ujore acide

200 bar, 50 °C

Oxo-diamidet

Katalizatorë të
automobilave
Druri i trajtuar

300 bar, 40−80 °C

TBP ligandet

200 bar, 60 °C

Organofosforike Cyanex 302

Hiri

200 bar, 40 °C

Cyanex 302, TBP, D2EHPA

80−200 bar, 45 °C

Cyanex 302, D2EHPA,
D2EHTPA, acidi
diizooktilfosfinik, NaDDC,
Aliquat 336, Cyanex 923

Pd, Pt, Rh
Cr, Cu, As
Zn, Pb, Mn,
Cd, Cu, V, Sb,
Ni, Mo, Cr,
dheCo
Zn, Cu, Pb,
Cd, and Co

Rërë dhe hi

surfaktant (NP-4)

Agjentët kelatues më të zakonshëm për ekstraktimin e metaleve të rënda janë;
Cyanex 302, Aliquat 336, D2EHPA, D2EHPA, etj. Ligandet mund të ndahen në katër
grupe të mëdha, sipas natyrës së tyre nga Kersch et al. [56].
ligandet acid (p.sh., Cyanex 302, D2EHPA etj)
ligandet kelate acid (p.sh., NaDDC,88 DMA, dhe MMA
shkëmbyesit e anioneve (p.sh., Aliquat 336)
ligandet tretëse (p.sh., Cyanex 923)
Siç u përmend më lart, një nga gjërat më të rëndësishme është që të
gjenerohen komplekse të qëndrueshme të metaleve për ekstraktim. Këta agjentë
kompleksues janë të tretshëm, të qëndrueshëm, pak polare, jo toksikë, te padëmshëm,
të lira, dhe të lehta për tu marrë, si dhe kane një selektivitet të mirë për metalet e rënda
[57].
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1.10.2. Tretshmëria e agjentëve kompleksues

Një prej faktorëve kyç qe ndikon në ekstraktimin me CO2-MK është
tretshmëria e komplekseve metalike në FMK. Tretshmëria e komplekseve në CO2MK varet nga struktura e agjentëve kompleksues dhe përzgjedhja e joneve metalike.
Wang [58] studioi tretshmërinë e Et2NH2DDC në CO2-MK me etanol si ko-solvent.
Ata kanë raportuar se tretshmëria mund të shprehet si

Takeshita dhe Sato [59] siguruan një mënyrë shumë të thjeshtë për të vlerësuar
tretshmërinë e naftalinës në CO2-MK. Kjo mund te shprehet si;

Një punë shumë interesante është bërë nga Kachi [60] ku tregon se shiftet e
spektrave Raman mund të jenë të dobishme për të matur afinitetin e agjentëve
kelatues ndaj CO2. Autorët në fjalë kanë studiuar me AcAcHs (AA, TFA, dhe HFA)
dhe UO2 (HFA) 2DMSO. Spektri Raman është gjetur të jetë i dobishëm si masë për të
matur fortësinë e bashkëveprimit acid – bazë të Ljuisit ndërmjet CO2 dhe tretësirës.
Puna e tyre hulumtuese zbuloi se absorbanca në spektrin Raman të CO2 në gjendje
mbi-kritike që përmban AcAcHs zhvendoset në një numër valor më të ulët (red-shifts)
në krahasim me atë të CO2-MK të pastërt. Tretshmëria e komplekseve të metaleve
varet shumë nga karakteri i hidrokarbureve ose fluoro-karbonit qe rrethon atomin
qendror të metalit [61]. Një studim shumë i plotë për të vlerësuar tretshmërinë e
komplekseve të metaleve në CO2-MK që përmban 49 metale dhe 15 ligande të lira
është bërë nga Smart et. al. 1997 [62]. Ligandet e fluoro-zëvendësuara zakonisht janë
më të përshtatshëm për përdorim në FMK për shkak të tretshmërisë së lartë, por
kufizimi i përdorimit të tyre është kostoja e lartë. Ditiokarbamatet janë agjentet
kompleksues më të përdorur, të cilët mund të formojnë komplekset me më shumë se
40 jone metalike dhe tretshmëria e këtyre komplekseve në CO2-MK [63] është më e
lartë se në lëngjet normale. Zhou [64] përdori tetrabutilamonium bromide dhe DDC
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(raporti në masë 1: 1) për të gjeneruar komplekset Cu-DDC. Megjithatë në aspektin e
tretshmërisë, M (FDDC)2 në CO2-MK gjithmonë karakterizohet me tretshmëri me të
lartë se analoget e tjera jo të fluorinuar. Laintz [50] hulumtoi tretshmërinë e dy
komplekseve koordinative me të njëjtin jon të metalit, M-DDC dhe M-FDDC në CO2MK. Rezultatet eksperimentale treguan se M-FDDC kishte tretshmërinë prej 2-3 herë
më të lartë se M-DDC-të në CO2-MK sepse zëvendësimi me fluore sjell grupe të reja
elektron-tërheqës gjë që bën shpërndarjen e ngarkesës në të gjithë kompleksin në
mënyrë uniforme. Me këtë mënyrë polariteti i kompleksit dobësohet, duke çuar në
rritjen e tretshmërisë në CO2-MK jopolar. Ndërkohë, kur në DDT zëvendësohet grupi
alkil me gjatësi të vargut karbonik (C1~C5), tretshmëria e agjentëve kompleksues
është rritur me rritjen e numrit të atomeve karbon në grupin alkil. Fakti është se me
rritjen e gjatësisë së vargut të grupit alkil të zëvendësuar, polariteti i agjentëve
kompleksues zvogëlohet. Megjithatë, rritja e mëtejshme e gjatësisë së vargut
karbonik, nuk ndikon (rrit ose zvogëlon) në tretshmërinë e tij, sepse rritja e
vazhdueshme e energjisë kohezive molare dhe vëllimi molar nuk janë të rëndësishëm
[59].

1.10.3. Doza e agjenteve kompleksues

Doza e agjenteve kompleksues ka një ndikim të madh gjatë ekstraktimit të
metaleve të rënda me CO2-MK. Murphy dhe Erkey kane hulumtuar efektin e
agjentëve kompleksues TFA dhe FOD në ekstraktimin e Cu2+ nga tretësira ujore dhe
gjetën se ekstraktimi rritet në mënyrë lineare me shtimin me tepricë të agjentit
kompleksues duke arritur rendimente deri në 10 fish më të lartë në ekuilibër [65].
Kur është fjala për përzgjedhjen e agjentëve kompleksues, duhet të merren
parasysh shumë faktorë; struktura, doza, përqëndrimi, tretshmëria dhe stabiliteti.
Megjithatë, në procesin e ekstraktimit, jo të gjithë komplekset e metaleve mund të
ekstraktohen sepse efikasiteti i ekstraktimit është përcaktuar nga tretësi mbi-kritik,
karakteristikat e komplesit, matrica etj. Prandaj, duhet të merret parasysh jo vetëm
natyrën e agjentit kompleksues, por edhe tretshmërinë e tij në FMK [66]. Ne fund të
fundit, një agjent i mirë kompleksues duhet të ketë vetitë e mëposhtme [3].
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Tretshmëri të lartë
Selektivitet të lartë ndaj metalit
Transferim të mirë të masës
Sigurinë maksimale në sistemet e ekstraktimit
1.11.Parametrat që kontrollojnë ekstraktimin me FMK të metaleve
Duke u bazuar në të dhënat e literaturës por edhe në rezultatet e hulumtimit tonë
mund të vërehet se efiçienca e ekstraktimit të komplekseve varet nga shumë faktorë:
presioni, temperatura, lloji i ligandit, stabiliteti i kompleksit, tretshmëria e kompleksit
në CO2, lloji i metalit, lloji i modifikuesit, matrica e metaleve si dhe vlera pH të
tretësirës.
1.11.1. Temperatura dhe presioni
Duke u bazuar në hulumtimin e Zhaojie [67] të cilët kanë hulumtuar ekstraktimin

Figura 12. Efekti i presionit dhe temperaturës në ekstraktimin e Cu2+ në 25 MPa dhe 600C.
Burimi (Zhao-jie 2000)

e Cu në CO2-MK, vërehet se presioni dhe temperatura luajnë rol shumë të
rëndësishëm në efiçiencën e ekstraktimit (Fig. 12). Nëse parametrat tjerë i mbajmë të
pandryshuara dhe e rrisim presionin e CO2, densiteti i CO2 do të rritet, përkatësisht
edhe aftësia tretëse e CO2 do të rritet. Kjo nënkupton që tretshmëria e Cu në CO2-MK
rritet. Por në anën tjetër me rritjen e presionit aftësia e transferimit të Cu-L nga pjesa
aktive e sipërfaqes se tretësirës në fazën e fluidit super-kritik zvogëlohet dhe humbjet
në grumbullimin e analitit rriten për shkak të volatilizimit dhe formimit të aerosolëve.
Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të zgjidhet vlera optimale e presionit në
mënyre që të fitohen rezultatet më të mira.
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Sa i përket temperaturës, në aspektin termodinamik kur temperatura rritet
densiteti i CO2-MK zvogëlohet dhe kjo bën që të zvogëlohet aftësia tretëse e CO2 dhe
tretshmëria ë kompleksit të zvogëlohet. Edhe në këtë rast duhet të zgjidhen vlerat
optimale të temperaturës për të fituar rezultate sa më të mira.
1.11.2. Tretshmëria dhe stabiliteti i kompleksit në CO2-MK
Ekzistojnë shumë faktor që ndikojnë në tretshmërinë e komplekseve ne CO2-MK.
Tretshmëria e ligandeve të lira ne CO2-MK varet nga natyra kimike e tyre.

Disa ligande mund të përdoren si agjent të përgjithshëm kompleksues, kurse disa
të tjerë janë selektiv për metale të caktuara. Teknikat eksperimentale për të matur
tretshmërinë e komponimeve (të lëngëta ose të ngurta) në FMK mund të jenë
dinamike dhe statike. Në rastin e teknikës dinamike tretshmëria mund të matet duke u
bazuar në masën e analitit të tretur në një vëllim të saktë të fluidit mbi-kritik. Në këtë
rast tretshmëria mund të shprehet në mole të analitit për litër (mol/L) të fluidit në
densitet të dhënë. Në këtë teknikë tretshmëria varet nga rrjedhja e fluidit që kalon
nëpër analit [55].
Në kushte statike celula mbushet me sasi të njohur të fluidit mbi-kritik me densitet
të njohur. Ekuilibri ndërmjet tretësirës dhe fluidit mbi-kritik arrihet nëpërmjet
përzjerjes. Pasi arrihet ekuilibri, faza e FMK largohet nga celula dhe analiti i tretur
mblidhet në një tretës organik.
Të dhënat eksperimentale tregojnë se ligandet e flouruara zakonisht formojnë
komplekse metalike shumë të tretshme në CO2-MK. Zëvendësimi alkil në ligande,
veçanërisht zëvendësimi me butil terciar, ndikon në rritjen e tretshmërisë së
kompleksit në CO2-MK. Në disa raste tretshmëria mund të rritet edhe duke përdorur
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përzierje të ligandeve. Stabiliteti i komplekseve varet shume edhe nga vlera pH të
tretësirës.
1.11.3. Efekti i ujit dhe pH
Efikasiteti i ekstraktimit duke përdorur CO2-MK në përgjithësi rritet ndjeshëm kur
shtohet sasi e vogël e ujit sidomos në matricat e ngurta. Prezenca e ujit ndihmon në
kompleksimin e metalit [68], dhe gjithashtu mund të shërbejë edhe si modifikues [69].
Por një faktor tjetër që duhet të merret parasysh është vlera pH. Kur uji është në
ekuilibër me CO2 në kushte normale të FMK, vlera pH e ujit sillet rreth 3 për shkak të
formimit dhe disocimit të acidit karbonik [70]
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO-3

Shumë ligande mund të formojnë komplekse të qëndrueshme në këtë vlerë të pH,
megjithatë disa ligand si dithizon dhe dietilditiokarbamat i Na janë të paqëndrueshme
në vlera të ulta acide të pH.
1.11.4. Shpejtësia e rrjedhjes dhe sasia e mostrës që përdoret në FMK
Pasi që të zgjidhet lloji i fluidit mbi-kritik dhe të përcaktohen kushtet e presionit
dhe temperaturës dhe nëse është e nevojshme të shtohet (modifikuesi), fokusi duhet të
kthehet dhe të merret në konsideratë shpejtësia e rrjedhjes dhe sasia e mostrës të
marrë për analizë. Kjo varet nga teknika të cilën përdorim; ekstraktim dinamik (në
rrjedhje) ose kombinimin e ekstraktimit statik (me ndërprerje të rrjedhjes) me atë
dinamik. Sasia e mostrës që nevojitet për FMK është e përcaktuar nga limiti i
detektimit të metodës analitike dhe kapaciteti i celulës ekstraktuese. Nëse sasia e
mostrës së zgjedhur nuk e mbush celulën ekstraktuese, atëherë pjesa e mbetur e
volumit duhet të mbushet me ndonjë material inert (p.sh Na2SO4), veçanërisht kur
rrjedhja e CO2 është prej poshtë lart ose celula është e vendosur në pozicion
horizontal.
1.11.5. Efekti i ko-solventëve (modifikuesve)
Tretshmëria e substancave në FMK mund të përmirësohet dukshëm duke shtuar
modifikues ose ko-solvent. Modifikuesit polare (aceton, metanol) dhe jo-polar
(propan, n-hekzan) shtohen në sasi të vogël (2 - 5% të volumit) për të rregulluar
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polaritetin e fluidit [71]. P. sh. dyoksidi i karbonit mbi-kritik, nuk ka një moment dipolar, prandaj shtimi i një modifikuesi përmirëson polaritetin dhe rrit tretshmërinë e
substancave polare në mënyrë të konsiderueshme. Një ko-solvent, si metanoli, mund
të veprojë si acid i Ljuisit ose bazë dhe të reagojnë me grupet funksionale të
substancës së tretur, ose ajo mund të marrë pjesë në formimin e sferës së tretësit [72].
Në anën tjetër "bashkëveprime acid-bazë” ndërmjet CO2

dhe një sistemi ujor

shkakton ndryshim të pH e cila drejtpërdrejt ndikon në proceset që ndodhin në
mjedise të tilla [70].
Kemi mjaft hulumtime që kanë raportuar efektin e modifikuesve në tretshmërinë e
komplekseve organo-metalike në CO2 mbi-kritik. Roggeman [73] ka matur
tretshmërinë e Zn(DDT)2 në CO2-MK në prezencë të metanolit si modifikues në
temperaturë 400C dhe presion prej 160-260 atm., dhe ka vërejtur se tretshmëria e
kompleksit është rritur më faktorin 2 pas shtimit të metanolit. Hulumtimet e bëra nga
Tenorio me bashkëpunëtor kanë gjetur se tretshmëria e hexafluoroacetilacetonat
dyhidrat [Ni(hfa)2 x 2H2O] është më e madhe kur në CO2 mbi-kritik shtohet
modifikues (metanol) se sa në CO2 mbi-kritik të pastër [74]. Një konsideratë tjetër e
rëndësishme që duhet të merret parasysh është fakti se shumë komplekse metalike
janë higroskopike dhe kanë orbitale të zbraztë për pranim të elektroneve. Për këtë
arsye ato ekzistojnë në formë të hidratuar kur janë në kontakt me ujin. Hidratimi i
komplekseve neutrale ka efekt negativ në tretshmërinë e tyre në CO2-MK. P.sh.,
tretshmëria e Cu(hfa)2 në CO2-MK në 313K dhe 136 atm është 321.1 x 10-5 fraksione
molare, derisa tretshmëria e Cu(hfa)2 x H2O është vetëm 174.1x10-5 në thyes molar
[75]. Shkalla e hidratimit varet nga kimia koordinatave e kationit dhe zvogëlimi i
tretshmërisë së kompleksit vjen si rezultat i rritjen së shkallës së hidratimit.
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KAPITULLI III
1.12.FMK dhe teknikat e tjera të ekstraktimit
Ekstraktimi është proces i ndarjes, që përfshinë tretësin ekstraktues dhe një ose më
shumë komponime nga përzierja e substancave. Ekstraktimit gjerësisht përdoret si
metodë në kiminë analitike. Ekstraktimi me fluid mbi-kritik bazohet në faktin se kur
tretësi ndodhet afër pikës kritike karakteristikat e tij ndryshojnë në mënyrë drastike
me ndryshime të vogla të presionit dhe temperaturës (Fig. 13).

Figura 13. Varësia e densitetit nga temperatura për CO2

Ekzistojnë disa fluidë të cilët mund të përdoren në kushte mbi-kritike për
ekstraktimin e analitit nga mostrat e ndryshme. Ne tabelën 4 janë prezantuar fluidët
me të zakonshëm që përdoren në procesin e ekstraktimit dhe karakteristikat fizike të
tyre në kushte kritike.
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Tabela 4. Temperatura dhe presioni kritik për disa substanca
Fluidi

Temperatura kritike ( °C )

Presioni kritik (bar)

Dyoksidi i karbonit

31.1

72

N2O

36.5

70.6

Amoniaku

132.5

109.8

Etani

32.3

47.6

n-Butani

152

70.6

193.6

63.8

267

50.5

111.7

109.8

Diettil eter
Tetrahidrofuran
Diklorodifluorometan

Përparësitë kryesore të përdorimit të fluidëve mbi-kritikë në procesin e
ekstraktimit është se ata janë të lirë, ekstraktimi i analitit është i shpejtë dhe janë
miqësore me mjedisin në krahasim me tretësit organik. Për këto arsye dyoksidi i
karbonit mbi-kritik është reagjenti që përdoret më së shumti.
1.12.1. Ekstraktimi i metaleve të renda me CO2 mbi-kritik
Në vendet e industrializuara, metalet e rënda janë problem serioz për ambientin,
sepse shumica prej tyre janë të qëndrueshme në ambient për qindra ose edhe mijëra
vjet. Deri më sot janë zhvilluar disa metoda për monitorimin dhe pastrimin e mostrave
ambientale nga metalet e renda. Metodat tradicionale të ekstraktimit janë përdorur për
dekada, por konsiderohet se aplikimi i këtyre metodave kërkon kohë të gjatë dhe janë
të papranueshme për ambientin.
Teknika dhe teknologjia e ekstraktimit me fluid mbi-kritik ofron mundësi të mira
për ekstraktimin e një rangu të gjerë të komponimeve organo-metalike dhe inorganike
Ekstraktimi direkt i joneve metalike me CO2 të lëngët është joefikas, për shkak të
kërkesës që të bëhet neutralizimi i ngarkesës së jonit të metalit dhe intereaksionit të
dobët tretësirë-tretës [76]. Një mënyrë e përshtatshme për ekstraktimin e joneve të
metaleve me CO2 bazohet në konvertimin e ngarkesës së joneve të metalit në
kompleks neutral duke përdorur agjent kelat organik. Komplekset e tilla të formuara
duhet të jenë të tretshme në fluidin mbi-kritik. Të dhënat nga literatura sa i përket
studimit të tretshmërisë së komplekseve kelate në fluid mbi-kritik janë shumë të
kufizuara. Shkencëtarët, [77] kanë matur tretshmërinë e metaleve të ndryshme si
(Ni+2, Co+3, Cu+2, Na+, Bi+3, dhe Hg+2) të kompleksuar me ligandet si;
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diethyldithiocarbamate (DDC) dhe bis (trifluoroetil) ditiokarbamatet (FDDC) në
CO2-MK. Është vërtetuar se kompleksi Me- SDDC ka tretshmëri 2-3 herë më të lartë
se Me-DDT në CO2 mbi-kritik.
Ekstraktimi i joneve të metaleve nga faza ujore në fazë të CO2 komplikohet edhe
nga prezenca e acidit karbonik i cili formohet nga CO2 i tretur në ujë dhe ndikon në
uljen e vlerës pH deri në 3 [70, 78]. Në përgjithësi mund të themi se metoda e
ekstraktimit me fluid mbi-kritik është duke u bërë teknikë efikase alternative për
ekstraktimin e një rangu të gjerë të komponimeve kimike. Difuziteti i lartë, viskoziteti
i ulët dhe fuqia tretëse si funksion i densitetit (P, T) janë disa nga cilësitë atraktive të
fluidëve mbi-kritik.
1.12.1.1.

Aparatura

Sot, teknologjia e fluidëve mbi-kritik është duke u zhvilluar me hapa të shpejtë.
Vëmendje më të madhe i është kushtuar ekstraktimit me CO2 mbi-kritik për shkak të
avantazheve të shumta te saj, gamës së gjerë të aplikimit, dhe lehtësinë e trajtimit.
Zakonisht pajisjet e aplikuara në CO2-MK për ekstraktim përbëhen nga katër pjesë:
reaktori për ekstraktim (i ndërtuar nga çelik inoks), ena ndarëse, pompa dhe
shkëmbyesit e nxehtësisë. Në aspektin industrial zakonisht përdoren dy lloje të
pajisjeve varësisht nga gjendja agregate e ekstrakteve; e lëngët apo e ngurtë. Në
figurën 14 është prezantuar një pajisje industriale me kapacitet vjetor prej rreth 3000
ton e propozuar nga Luca Fiori [79]. Kjo pajisje përmban tri celula të shënuara si E1,
E2, dhe E3, në të cilën E3 është përgjegjëse për dekompresimin e CO2. Përveç kësaj,
sistemi përbëhet nga një pompë CO2 (C), tri ngrohës (D, F, H), dy ndarës (G1, G2),
një kondensator (I), një enë të magazinimit (L), një ftohës (B), dhe një enë furnizimi
me CO2 (A). Gjatë procesit të ekstraktimit, CO2 i lëngshëm dhe paraprakisht i ftohur
rrjedh nëpër pompën e CO2 ku kompresimi (ngjeshja) bëhet deri në presionin e
kërkuar duke kaluar në gjendje mbi-kritike. Ekstraktimi i pjesshëm bëhet në enën ë
E1, dhe pastaj ekstraktimi i plotë përfundon në enën E2.
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Figura 14. Paraqitja skematike e aparaturës. Furnizimi me CO2 (A), ftohësi (B), pompa CO2
(C), ngrohësit (D, F, H), celula për ekstraktim (E1, E2, E3 dhe), ndarësit (G1, G2),
kondensatori (I), enë grumbulluese CO2 (L).

Në celulën E3, presioni reduktohet deri në 59.2 atm, dhe CO2 shndërrohet në gaz
dhe largohet. Gjatë ekstraktimit me CO2, forma statike dhe dinamike gjithmonë
kombinohen për të arritur efikasitet më të lartë. si për shembull, Takeshita et al. ka
krijuar një sistem shumë efikas duke përdorur të dy teknikat e ekstraktimit, statike dhe
dinamike. Në fillim autori në fjalë ka aplikuar teknikën statike duke bërë përzierjen e
fazave në 350 rpm për 15 min. Pas kësaj është aplikuar teknika dinamike (në rrjedhje
të vazhdueshme të CO2) duke furnizuar celulën vazhdimisht me CO2 nga pompa me
presion të lartë. Vlen të përmendet se gjatë ekstraktimit, analiza e kostos duhet të
bëhet gjithmonë sipas ekuacionit të Perrutit. Kostoja relative e një impjanti mbi-kritik
shprehet si (V * Q) 1/4, ku V është vëllimi i kolonës dhe Q është shkalla e rrjedhjes.
ASPEN dhe Icarus janë programe kompjuterike që zakonisht përdoren për procesin,
projektimin dhe respektivisht analizën e kostos. Megjithatë, analiza e kostos është
plotësisht e varur nga aplikimi specifik industrial. Në aspektin industrial ekstraktimi
me CO2 mbi-kritik është zhvilluar në shkallë të gjerë për ekstraktimin e metaleve të
rënda nga ushqimi dhe produktet farmaceutike e më pak për dekontaminimin e tokës
dhe ujërave.
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1.12.2. Ekstraktimi Soxhlet duke përdorur tretës konvencional
Për ekstraktimin e substancës së caktuar nga matrica e ngurtë, metoda më e
lehtë është ekstraktimi direkt duke përdorur tretës. Megjithatë, nëse tretshmëria e
komponentëve në tretës është e vogël, kërkohet të përdoret sasi e madhe e tretësit dhe
kohe e gjatë e ekstraktimit. Ekstraktimi Soxhlet është metodë e cila përdoret gjerësisht
për ekstraktimin e përbërësve nga matrica e ngurtë. Është një shembull tipik që
kërkon shumë kohë dhe sasi të madhe të tretësit. Për ekstraktimin e mostrave të dheut
me anë të aparatit të Soxhletit zakonisht përdoret balon me fund të rrafshët,
kondensatorë, dhe kaushë të cilat i përgjigjen vëllimit të aparatit të Soxhletit (Fig. 15).

Figura 15. Aparati i Soxhletit

Ekstraktimi Soxhlet është i vështirë si për tu automatizuar, po ashtu edhe për tu
kombinuar me teknikat e tjera analitike. Paraprakisht gjatë analizave kromatografike,
mostra herë pas here duhet të koncentrohet, veçanërisht gjatë analizës së mostrave në
gjurmë. Ky hap mund të ndikojë në humbjen ose dekompozimin e substancave
termikisht labile gjatë procesit të avullimit.
1.12.3. Ekstraktimi Soxhlet duke përdorur CO2 të lëngët si tretës
Si teknik e re e cila është zhvilluar për ekstraktimi e komponimeve organike është
edhe ekstraktimi Soxhlet duke përdorur CO2 të lëngët. Dallimi në mes teknikës
Soxhlet tradicional dhe teknikës me CO2 të lëngët qëndron në faktin se ekstraktimi
Soxhlet përdor tretës konvencional organik si hekzan, kloroform dhe kërkon kohë të
gjatë. Kurse ekstraktimi me CO2 përdor si tretës CO2 të lëngët dhe është i
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përshtatshëm, sidomos për ekstraktimin e komponimeve organike të cilat janë
termikisht labile dhe koha e ekstraktimit është më e shkurtër. Në figurën 16 është
paraqitur ne mënyre skematike aparatura për ekstraktim me CO2 të lëngët.

1. Gishti ftohës;
2. Manometri;
3. Dritare Safiri
4. Valvul;
5. Kapaku mbyllës;
6. Cilindri stainless steel;
7. Kapaku i poshtëm;
8. Gishtës nxjerrës;
9. Sifoni;
10. Qelqi mbledhës;
A. Ekstraktimi në 10 ml hekzan;
B. Tretësira ekstraktuese;
C. Mostra.

Figura 16. Aparatura Soxhlet me
presion të lartë për ekstraktim duke
përdorur CO2 të lëngët afër pikës kritike.

1.12.4. Ekstraktimi lëng-lëng
Ekstraktimi lëng-lëng nuk kërkon ndonjë aparaturë e veçantë përveç pajisjeve të
zakonshme për distilimin e tretësve. Gjatë aplikimit të kësaj teknike është me
rëndësi përzgjedhja e tretësve të përshtatshme që nuk përzihen në mënyrë që të
arrihet një shpërndarje selektive dhe ndarje e komponimeve të dëshirueshme nga ato
të padëshirueshme.
Zakonisht në praktikën eksperimentale nuk mundet të arrihet rendiment i
lartë analitik edhe pastërti e lartë për komponimet e kërkuara. Nëse rendimenti
analitik është i ulët atëherë patjetër ekstraktimi duhet të përsëritet disa herë.
Efikasiteti i ekstraktimit shprehet përmes sasisë së analitit të ekstraktuar ndaj atij të
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pa ekstraktuar. Sasia e analitit të pa ekstraktuar është funksion i koeficientit të
shpërndarjes së tij në dy tretësit dhe raporti i vëllimeve të tretësve të përdorur.
Ekstraktimi do të jetë më efikas nëse përsëritet disa herë në vëllime më të
vogla se sa një herë me tërë vëllimin e tretësit.
Me qëllim që të arrihet pastërti më e madhe e analitit është e domosdoshëm të
bëhet ekstraktimi i dytë me një tretës tjetër ose në pH tjetër.
Nga pikëpamja analitike rendimenti i ulët analitik si rezultat i humbjeve të
analitit për shkak të shumë hapave të ndërmjetme të ndërmarra mund të
konsiderohet si mangësia më e madhe e kësaj teknike. Përveç kësaj mangësie janë
edhe mangësi tjera nga përdorimi i shumë tretësve organik ndaj të cilave është i
ekspozuar analiti dhe të cilat janë të dëmshme për mjedisin. Gjithashtu kjo teknikë
merr shumë kohë, kërkon angazhim intensiv manual dhe nuk mundet të
automatizohet dhe si i tillë është e papërshtatshme nëse punohet me shumë mostra.
Në figurën 17 është paraqitur në mënyrë skematike ekstraktimit lëng-lëng.

Figura 17. Skema e ekstraktimit lëng-lëng..

1.12.5. Ekstraktimi nga faza e ngurtë
Ekstraktimi nga faza e ngurtë bazohet në shpërndarjen selektive të një ose më
shumë komponentëve ndërmjet dy fazave ku njëra është në gjendje të lëngët dhe
tjetra në gjendje të ngurtë (Fig. 18). Komponentët në interes mund absorbohen në
fazë të ngurtë ose të mbeten në fazën e lëngët. Pas arritjes së ekuilibrit të dy fazat
ndahen me dekantim, filtrim ose centrifugim. Nëse analiti absorbohet në fazën e
ngurtë atëherë më pas mundet në mënyrë selektive të desorbohet me një tretës të
përshtatshëm i cili nuk reagon kimikisht me analitin dhe kjo mënyrë aplikohet në
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rastin e analitëve në gjurmë. Nëse komponimi në interes gjendet në përqendrim të
lartë, atëherë mund të aplikohet veprimi i kundërt, përkatësisht që në absorbentin e
ngurtë të mbeten analitët që nuk janë në interesin tonë ndërsa në fazën e lëngët të
mbeten komponimet në interes.
Nëse ky ekstraktim kryhet vetëm në një hap atëherë ai i ngjan ekstraktimit lënglëng. Por një ekstraktim i tillë në një hap mund të shkaktojë ndarje dhe pastrim jo të
plotë të analitit. Shkaktar i kësaj mund të jetë baraspesha e pamjaftueshme e
arritur e shpërndarjes, kapaciteti i pamjaftueshëm, mbyllja e fazës së lëngët në
matricën e ngurtë ose edhe desorbimi jo i plotë i analitëve të adsorbuar.

Figura 18. Ekstraktimi lëng-i ngurtë

Njëra ndër përparësitë bazë të ekstraktimit në fazë të ngurtë në kolonë është
se me një përzgjedhje të përshtatshme të absorbuesve, ekuilibri mund të zhvendoset
plotësisht kah absorbimi ose desorbimi i komponentëve specifikë të pranishme në
mostër.
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2. QËLLIMI I HULUMTIMIT
Objektivi kryesore i këtij hulumtimi është që të zhvillohet teknika e ekstraktimit
me CO2 i metaleve të rënda dhe pesticideve (Organokloridet dhe Poliklorobifenilet)
në mostrat e lëngëta dhe te ngurta duke thelluar të kuptuarit e procesit të ekstraktimit
me fluid mbi-kritik. Metalet përcaktohen duke i kompleksuar jonet e tyre me ligande
të ndryshëm kelate, kurse pesticidet ekstraktohen duke përdorur aparaturën për
ekstraktim në presion te larte e cila si tretës përdor CO2 te lëngët. Do bëhet optimizimi
i faktorëve të ekstraktimit për të dhënë rezultate sa më të mira cilësore dhe sasiore, pa
lënë anash edhe përdorimin e metodave statistikore dhe instrumentale analitike për
të arritur verifikim të shpejtë sasior.
Objektivi i këtij hulumtimi ndahet në disa segmente:
1. Studimi i efektit të presionit dhe temperaturës në procesin e ekstraktimit dhe
studimi i bashkëveprimet midis këtyre dy variablave të pavarura.
2. Studimin e ndikimit të vlerës së pH dhe rolin e modifikuesit në procesin e
ekstraktimit.
3. Studimi i mundësisë se aplikimit të teknologjisë CO2-MK në shkallë
industriale me riciklim të tretësit dhe ligandit me qëllim të reduktimit të
shpenzimeve operacionale.
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KAPITULLI IV
3. MATERIALI DHE METODAT
Ky kapitull përshkruan kimikatet dhe materialet e përdorura, aparaturën për ekstraktim,
teknikat analitike dhe parimet teorike.
3.1.

Reagjentët për metalet e rënda

Tretësirat standard të metaleve të rënda si Pb, Cu, Zn, Ni dhe Cd janë marrë nga Sigma
Aldrich me pastërti të lartë (ICP grade). Nga këto tretësira standarde të klasës analitike janë
përgatitur tretësirat e metaleve me përqendrime të ndryshme për punën eksperimentale.
Më poshtë janë përshkruar reagjentët e tjerë të përdorur gjatë punës eksperimentale:
Dithiozone (Merck), Sodium dietildithiocarbamate (Sigma Aldrich), Acid Nitrik (HNO3 55%)
(Sigma Aldrich), Etanol (C2H5OH 98%) (Sigma Aldrich), Hidrogjenfosfat i natriumit
(Na2HPO4 x 12 H2O) (Sigma Aldrich), Acid Citrik (Alkaloid Skopje), Peroksid Hidrogjeni
(H2O2 33%) (Sigma Aldrich), Ujë i bidistiluar.
Dyoksid karboni i lëngshëm me një pastërti prej 99.0% është përdorur për të gjitha
eksperimentet e kryera në ekstraktorin mbi-kritik.
Të gjithë tretësit organik të përdorur si modifikues ose si shpërlarës të pastërtisë së lartë
(gradë analitike) janë marrë nga Sigma Aldrich. Uji i dejonizuar i nevojshëm për shpërlaje,
mbledhjen e ekstrakteve dhe për analizat (AAS dhe ICP) është përgatitur nga “Millipore
MilliQ' Ultrapure water system” (përcjellshmëria elektrike < 2 x 10"S cm").
3.2.

Reagjentët për pesticidet

Tretësit organike si n-hekzan dhe diklorometan të pastërtisë së lartë (special grade for
pesticide residue analysis) janë blerë nga kompania Merck, Germany. Sulfati i natriumit
anhidër (Na2SO4), H2SO4 me pastërti 95-97% për analiza me GC, florisil (≥ 400 mesh
ASTM) dhe Silicagel (60-100 mesh ASTM) po ashtu janë porositur nga Merck, Germany. Të
gjitha mjetet nga qelqi janë pastruar me detergjent dhe u janë nënshtruar pirolizes në 300°C.
Standardet e pesticideve me përqendrim 5 mM. Tretësirat standarde të pesticideve dhe PCB-
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ve janë përgatitur duke i tretur në n-hekzan në përqendrime 50 ng/µl dhe ruajtja e tyre është
bërë në frigorifer në enë normale prej qelqi. Mostrat e homogjenizuara të sedimentit IAEA383 dhe të biotës

janë dhënë donacion nga AEA/MEL-Monaco, Francë (International

Atomic Energy Agency/ Marine Environmental Laboratory) dhe janë përdorur si mostra të
çertifikuara (CRM – Certified Reference Material) ndërsa mostrat e biotës (peshkut ton) janë
dhënë si donacion nga IAEA/MEL-Monaco, France (International Atomic Energy
Agency/Marine Environmental Laboratory).
3.3.

Aparatura për ekstraktim me fluid mbi-kritik (ekstraktori)

Të gjitha eksperimentet janë kryer duke përdorur aparaturën për ekstraktimet me fluid
mbi-kritik e cila është ndërtuar dhe dizajnuar në Universitetin e Tiranës, Departamenti i
Kimisë dhe instrumentin e automatizuar në Fakultetin Teknik te Grazit, Austri.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bombola e CO2
Valvulë
Ajër i kompresuar
Pompa e CO2
Ftohës qarkullues
,7,8,9 valvula
Furra
Qelula
Manometer
Valvule
Flow meter
Ena grumbulluese
Dritare xhami
Termometer
Matës i presionit

Figura 19. Paraqitja skematike e aparaturës për ekstraktim me fluid mbi-kritik

Për ti arritur objektivat e këtij studimi është përdorur sistemi i ekstraktimit me fluid mbikritik që është prezantuar në mënyrë skematike në (Fig. 19). Të gjitha ekstraktimet janë kryer
duke përdorur celulat cilindrike prej materialit inoks. Pompa e CO2, banjo qarkulluese, furra
është përdorur nga kompania “Applied Separation‖ kurse tubat, valvulat, dhe pjesët tjera janë
përdorur nga kompania―Nova Swiss‖(Fig. 20 dhe 21).
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Figura 20. Furra me kontroll automatik të temperaturës dhe
pompa e CO2

A

B

Figura 21. A - Celula e pajisur me dy dritare MAXOS 30 x15 për observimin e fazave dhe
B- Celula ne pozicion vertikal.
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3.4.

Teknikat analitike

Janë përdorur disa teknika analitike për të monitoruar rezultatin e eksperimenteve të bëra
gjatë këtij studimi
3.4.1. Spektroskopia e absorbimit atomik
Spektrometri i absorbimit atomik me flakë (Solaar M6 TJA Solutions) i pajisur me llambë
katodike “hollow” (Fig.22) është përdorur për përcaktimin e përqendrimit të metaleve si Cd,
Cu and Zn. Është përdorur sistemi i ndezjes ajër-acetilen. Shpejtësia e rrjedhës së nubilizerit
5 ml*min-1. Gjatësitë valore të përdorura janë:
Cu: 324.8 nm (0.5 nm), dhe Zn: 213.9 nm
(0.5 nm).
Kalibrimi i instrumentit është bërë duke
përdorur 1000 mg/L tretësirë standarde të
këtyre metaleve. Të gjitha përqendrimet e
këtyre metaleve janë të shprehura në pjesë
për milion (ppm).

Figura 22. Absorberi atomik për matjen e
përqendrimit të metaleve të rënda.

3.4.2.

ICP-OES

Për përcaktimin e përqendrimit të metaleve
si: Cd, Cu, Pb dhe Zn. është përdorur
instrumenti ICP-OES (Fig. 23) me sekuencë
të parametrave si më poshtë: frekuenca,
27.12 MHz; fuqia, 1.1 kW; argoni është
përdorur si gaz inert për tri qëllime
Ar/Ar/Ar/: gaz ftohës Ar, 14.0 L*min−1;
gaz përcjellës Ar, 0.5 L*min−1 dhe si
Figura 23. ICP-OES i përdorur për matjen e
përqendrimit të metaleve të rënda, laboratori
―Agrovet‖

nubelizer Ar, 1.0 L min−1; presioni 2.4 bar
shpejtësia

e

rrjedhjes

1.0 mL*min−1;

gjatësia valore e monokromatorit prej 165–
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460 nm. Gjatësitë valore të metaleve të rënda janë: Cd: 228.80 nm (3 s), Cu: 324.75 nm (3 s),
Pb: 220.35 nm (5 s), dhe Zn: 213.87 (4 s).
3.4.3. Teknika GC-ECD
Për matjen e përqendrimit të pesticideve
është

përdorur

instrumenti

Gaz

Kromatograf Model HP 6890 Seria II i
pajisur me injektor split/splitless (Fig.
24). Është përdorur kolona kapilare HP5

[low/mid

polarity,

5%

(phenyl

methylsiloxane)] (25 m x 33 mm i.d. x
25 mm film thick). Temperatura e
injektorit

dhe

detektorit

është

programuar 2800C dhe 3200C. Si gaz
rrjedhës është përdorur
Figura 24. Instrumenti për matjen e përqendrimit të
pesticideve GC-ECD,

He me 1.8

ml/min, kurse si “make-up” gaz është
përdorur N2 28.2 ml/min.

Temperatura fillestare e furrës është mbajtur 600C për 4 min, e cila gradualisht është
ngritur deri në 2000C prej 200C/min, për 7 min, pastaj temperatura ngrihet deri 2800C prej
400C/min për 20 min. Në fund temperatura ngrihet në 3000C, me shpejtësi prej 100C/min,
koha 7 min. Koha totale është 38 min. Vëllimi i injektuar është 2 μl, Përcaktimi sasior i
pesticideve organokloride dhe poliklorobifenileve është bërë duke përdorur metodën me
standard të brendshëm. Janë përdorur mostra të certifikuara (Certified Reference Materials) të
sedimentit IAEA 435 dhe biotës IAEA-435.
3.5.

Procedura e ekstraktimit të metaleve

Nga tretësirat standarde të metaleve janë përgatitur tretësira me përqendrim 10 mg/L. Për
çdo ekstraktim janë marrë nga 10 ml tretësirë me përqendrim të njohur të metalit dhe është
matur sasi ekuivalente e agjentit kelatues të cilët janë vendosur në reaktor (celulë) me vëllim
20ml. Reaktori është mbyllur, mbushur me CO2 të lëngët dhe është përzier në temperaturë
dhe presion konstant për një kohë të caktuar derisa është arritur ekuilibri. Pastaj përzierja
është ndërprerë dhe tretësira është lejuar të qëndrojë për gjysmë ore për ndarjen e fazave.
Metalet e rënda nga faza ujore mund të analizohen direkt duke përdorur metodën e AAS ose
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ICP-OES, kurse faza mbi-kritike kërkon trajtim më të gjatë. Përmbajtja e fazës mbi-kritike që
ndodhet në reaktor çlirohet nga reaktori dhe CO2 përmes restriktorit lirohet ngadalë në
ambient duke u gurgulluar në një tretës të caktuar. Në fund përmbajtja e liruar nga faza mbikritike lahet me një tretës të caktuar i cili e tret (zbërthen) kompleksin. Për analizën e
përqendrimit të metaleve me teknikën ICP-OES, përmbajtja e fazës mbi-kritike duket t’i
nënshtrohet tretjes në ambjent acid në mikrovalë sipas metodës US EPA 3015.
3.6.

Procedura e ekstraktimit të pesticideve

Në rastin e pesticideve organokloride dhe poliklorobifenileve është bërë krahasimi i dy
teknikave për ekstraktim dhe është përdorur aparatura tradicionale për ekstraktimin sipas
Soxhlet ku si tretës është përdorur përzierja e n-hekzan/diklormetan (3/1) dhe aparatura
Soxhlet me presion të lartë për ekstraktimin duke përdorur CO2 të lëngët afër pikës kritike.
Procedura e përgatitjes së mostrave për analizë me GC-ECD në rastin tonë për biota
dhe sendiment janë bazuar në metodën standarde EN 1528/1/2/3/4 (2000)
Ekstraktimi me CO2 të lëngët pranë-kritik është bërë në autoklavën e tipit Jennings e
cila është prezantuar në mënyrë skematike në figurën 20. Disa modifikime të bëra në
konstruksionin e autoklavës nga Lentz mundësojnë kontrollin vizual të aparaturës Soxhlet
përbrenda saj, përmes dritareve të vogla të qelqit të vendosura në mbulesën e sipërme.
Autoklavë të njëjtë ose të ngjashme janë përdorur edhe nga shkenctarë të tjerë dhe
mënyra e funksionimit të tyre është përshkruar hollësisht nga Mele [80]. Ekstraktimi i
mostrës me CO2 të lëngët është bërë në kushte të ekuilibrit lëng-avull në 299 K e cila
korrespondon me presionin e ekuilibrit prej 64 bar.
Aparatura Soxhlet brenda autoklavës përbëhet nga dy pjesë qelqi: pjesa e sipërme
përdoret për të mbajtur mostrën dhe është e pajisur me sifon për të larguar në mënyrë
periodike CO2 e lëngët nga mostra dhe pjesa e dytë është gota grumbulluese e cila përdoret si
një rezervuar për grumbullimin e ekstraktit dhe avullimin e CO2. Gota e dytë mbushet me 1
cm3 hekzan me qëllim që grumbullimi i ekstraktit të jetë sa më i plotë. Pjesët e kësaj
autoklave janë prezantuar në (Fig. 1) dhe janë sqaruar nga shumë autor. Në këtë autoklavë
CO2 është afër pikës kritike (t-kritike = 31.1oC dhe p-kritik= 73.8 bar) por ende në gjendje të
ekuilibrit lëng-gaz dhe për këtë arsye ekstraktimi sipas parimit soxhlet është i mundur. Në
mënyrë që të krijohet gradient i temperaturës brenda autoklavës, pjesa fundore e autoklavës
zhytet në banjo ujore të ngrohtë, ndërsa gishti ftohës në pjesën e sipërme të autoklavës lidhet
me banjo ujore e cila si ftohës përdor etilen-glikol. Si pasojë CO2 avullon prej fundit të
autoklavës dhe kondensohet në kontakt me gishtin ftohës duke pikuar në mostër. Ekstraktimi
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është kryer për periudhën kohore prej 42, 85 dhe 127 minuta. Në fund, pasi CO2 çlirohet me
kujdes nga autoklava, ekstrakti përgatitet për analizë me metodën e gazkromatografisë të
sqaruar më lart.
3.6.1. Përgatitja e mostrave të biotës për analizë me GC-ECD
Procedura e përgatitjes së mostrave për analizë me GC-ECD në rastin tonë për biota dhe
sendiment bazohet në metodën standarde EN 1528/1/2/3/4 (2000).
Metoda e përdorur për përcaktimin e OCP-ve dhe PCB-ve në biotë bazohet në EN
1258/1/2/3/4. Mostra e peshkut ton IAEA 435 është marrë në gjendje të ngrire dhe të tharë.
Një gram e kësaj mostre është ekstraktuar duke përdorur aparaturën soxhlet me 250 ml
përzierje të hekzan/diklormetan (3/1) për 8 orë. Ekstraktimi i sasisë së njëjtë të mostrës është
bërë duke përdorur aparaturën soxhlet ku si tretës është përdorur CO2 i lëngët dhe
organokloridet e ekstraktuara janë mbledhur në enën me vëllim 10 cm3 të mbushur me 1 cm3
n-hekzan. Ekstraktimi Soxhlet më CO2 të lëngët është bërë për periudha të ndryshme kohore
prej 42, 85 dhe 127 minuta.
Tabela 5. Hapat e procedurës për përcaktimin e OCP dhe PCB në biota (peshku ton)

Sasia
Metoda

Biota

Biota

Biota

Biota IAEA

Biota

Biota

IAEA 435

IAEA 435

IAEA 435

435

IAEA 435

IAEA 435

1g

1g

1g

1g

1g

1g

Soxhlet

Soxhlet

Soxhlet

Soxhlet

Soxhlet

normal

CO2

CO2

CO2

CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

(0 Cycle)

(5 Cycle)

(10 Cycle)

(15 Cycle)

(50 Cycle)

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

Mërkur

Mërkur

Mërkur

Mërkur

Mërkur

Mërkur

metalik

metalik

metalik

metalik

metalik

metalik

Florisil në

Florisil në

Florisil në

Florisil në

Florisil në

Florisil në

kolonë

kolonë

kolonë

kolonë

kolonë

kolonë

Kuderna-

Kuderna-

Kuderna-

Kuderna-

Kuderna-

Danish

Danish

Danish

Danish

Danish

(2ml)

(2ml)

(2ml)

(2ml)

(2ml)

250 ml
Tretësi

hekzan/dikl
ormetan
(3/1)

Standardi i
brendshëm
Pastrimi I

Pastrimi II

Përqendri
mi

Soxhlet CO2

KudernaDanish (2ml)

E njëjta procedurë është ndjekur edhe për pastrimin e ekstraktit; se pari duke e përzier me
15 g silicagel me 45% acid sulfurik për hidrolizimin e lipideve. Pas filtrimit ekstrakti është
koncentruar në Kuderna Danish deri në vëllimin 5 ml, kurse pastrimi i dytë është bërë në
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kolonën me florisil me 5 % ujë. Pastaj organokloridet janë trajtuar me 10 cm3 përzierje të nhekzan/diklormetan (5/1). Ekstrakti është koncentruar dhe transferuar në hekzan për analizë
me GC-ECD [7, 8]. Në tabelën 5 janë paraqitur hapat e ekstraktimit të OCP-ve dhe PCB-ve
në biota (peshku ton).
3.6.2. Përgatitja e mostrave të sedimentit për analizë me GC-ECD
Metoda e përdorur për përcaktimin e OCP-ve dhe PCB-ve është bazuar në metodën
referente nr. 71. Janë peshuar 1 g të peshës së thatë të mostrës së sedimentit të cilat janë
ekstraktuar me hekzan-diklormetan (3/1) dhe CO2 të lëngët. Hapi i parë i pastrimit pas
ekstraktimit është bërë me Hg elementar për të larguar komponimet e squfurit nga mostrat e
sedimentit, kurse hapat e tjerë janë të ngjashme me pastrimin e biotës. Në tabelën 6 janë
paraqitur hapat e ekstraktimit të OCP-ve dhe PCB-ve në sediment.
Tabela 6. Hapat e procedurës për përcaktimin e OCP dhe PCB në sediment
Sediment
IAEA 385

Sediment
IAEA 385

Sediment
IAEA 385

Sediment
IAEA 385

Sediment
IAEA 385

Sediment
IAEA 385

Sasia

1g

1g

1g

1g

1g

1g

Ekstraktimi

Soxhlet
normal

Soxhlet
CO2

Soxhlet CO2

Soxhlet
CO2

Soxhlet CO2

Soxhlet
CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

220 g CO2

(0 Cycle)

(5 Cycle)

(10 Cycle)

(15 Cycle)

(50 Cycle)

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

10ul TCB

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Mërkur
metalik
Florisil në
kolonë
KudernaDanish
(2ml)
GC/ECD

Tretësi

Standardi i
brendshëm

Pastrimi I
Pastrimi II
Përqendrimi
GC

250 ml
hekzan /
diklormetan
(3/1)
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Tabela 7. Të dhënat e përqëndrimit të pesticideve organokloride (në ppm) për mostrën e
homogjenizuar të peshkut ton IAEA435
OCPs

Nr. Lab.

Min

Max

Aver.

STDV

%

a-HCH

4

0.068

1.83

0.7

0.8

110

HCB

14

0.34

3.76

2.3

0.9

39

b-HCH

4

0.15

1.05

0.6

0.4

67

LINDAN

13

0.18

3.2

1.2

1

83

HEPTAKLOR

10

0.12

1.26

0.6

0.5

83

ALDRIN

10

0.19

2.1

1.1

0.7

64

HEPTAETOKSI

8

0.621

3.96

2

1.1

55

2,4' -DDE

5

0.48

7.1

3.3

2.5

76

4,4' -DDE

23

5.35

178

92

51

55

DIELDRIN

14

1.04

14.5

6.2

3.9

63

ENDRIN

6

0.96

5.34

3.7

1.6

43

4,4' -DDD

21

1.55

40

13

10

77

4,4' -DDT

20

0.863

29.4

14

8.6

61

Tabela 8. Të dhënat e përqëndrimit të PCB (në ppm) për mostrën e homogjenizuar të peshkut ton IAEA
435
PCBs

Nr. Lab

Min

Max

Aver

STDV

%

PCB-18

7

0.44

8.16

3.5

3.2

91

PCB-28

9

0.736

2

1.5

0.44

29

PCB-52

16

0.631

13

5.4

3.3

61

PCB-44

7

0.38

8.99

3.5

3.2

91

PCB-66

5

3.3

5.71

5.2

1.4

27

PCB-101

15

2.58

43.3

22

11

50

PCB-118

14

2.42

37.6

20

9.5

48

PCB-153

16

4.1

152

68

42

62

PCB-105

9

0.62

10.8

6.6

3.8

58

PCB-138

15

3.86

130

63

35

56

PCB-187

6

21.03

38

29

6.6

23

PCB-128

7

2.36

15.1

8

4.6

58

PCB-201

4

2.76

6.27

4.7

1.6

34

PCB-180

14

1.75

47.5

27

12

44

PCB-170

9

0.48

17.1

10

4.8

48

PCB-195

4

0.97

1.52

1.3

0.25

19

PCB-206

6

0.59

3.7

2.5

1.2

48

PCB-209

4

0.97

2.9

2

0.8

40
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Tabela 9. Të dhënat e përqëndrimit të pesticideve organokloride (në ppm) për sedimentin IAEA 383
OCPs

Nr. Lab

Min

Max

Aver

STDV

%

a-HCH

8

0.13

3.7

0.29

-

-

HCB

35

17

57

0.29

-

-

b-HCH

5

0.26

9.7

0.57

-

-

LINDAN

23

0.16

1.1

0.46

-

-

HEPTAKLOR

9

0.51

2.5

1

-

-

ALDRIN

8

0.84

5.9

1.4

-

-

HEPTAETOKSI

8

0.42

5.9

1.5

-

-

2,4' -DDE

3

0.062

0.73

0.21

-

-

4,4' -DDE

30

0.75

1.8

1.2

-

-

DIELDRIN

13

0.1

0.57

0.27

-

-

ENDRIN

8

0.4

1.8

1.1

--

-

4,4' -DDD

28

0.8

3.6

1.8

-

-

4,4' -DDT

24

0.86

6.1

2.4

-

-

Tabela 10. Të dhënat e përqëndrimit të PCB (në ppm) për mostrën e çertifikuar të sedimentit IAEA 383
PCBs

Nr. Lab

Min

Max

Aver

STDV

%

PCB-18

4

0.27

0.78

0.5

-

-

PCB-28

10

24

48

36

-

-

PCB-52

14

1.1

2.8

2.5

-

-

PCB-44

4

0.92

1.2

1.1

-

-

PCB-66

4

0.89

1.3

1.1

-

-

PCB-101

16

1.3

4.2

2.9

PCB-118

17

2.2

4.1

3.3

-

-

PCB-153

17

2.3

5.4

4.3

-

-

PCB-105

12

0.77

1.5

0.99

-

-

PCB-138

15

2.6

6.1

4.4

-

-

PCB-187

10

0.63

1.5

1.3

-

-

PCB-128

10

0.52

0.87

0.63

-

-

PCB-201

3

0.28

0.74

0.71

-

-

PCB-180

17

1.9

3.4

2.5

-

-

PCB-170

11

0.62

1.3

0.82

-

-

PCB-195

5

0.13

0.29

0.24

-

-

PCB-206

5

0.44

1.1

0.48

-

-

PCB-209

7

1.2

3

2.1

-

-
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Kapitulli V
4. REZULTATET DHE DISKUTIMI
Në këtë kapitull do të prezantohen rezultatet e fituara gjatë ekstraktimit të metaleve të
rënda si: Zn, Cu, Pb, Ni dhe Cd nga mostrat ujore me CO2-MK në prani të ligandëve të
ndryshëm duke përdorur dy teknikat e ekstraktimit; ekstraktimi statik dhe dinamik si dhe
rezultatet e fituara gjatë ekstraktimit të pesticideve (Organoklorideve dhe Poliklorobifenileve)
me dyoksid karboni të lëngët.
4.1. Mekanizmi i reaksionit metal-ligand
Ligandi Ditiokarbamat i natriumit është komponim organo-squfuror me formulë kimike
NaS2CN(C2H5)2 . Është e njohur se reaksioni ndërmjet Dietilditiokarbamatit (DDTC) dhe
disa joneve metalike jep komplekse metalike neutrale, të tretshme në ujë të cilat mund të
ekstraktohen nga faza ujore duke përdorur tretës organik jo polar. Ne figurën 25 është
paraqitur mekanizmi i reaksionit të DDTC me Cu.

Figura 25. Mekanizmi i reaksionit të NaDDTC – Cu2+

Anioni Ditiokarbamat ka dy grupe squfur donorë që mund të lidhin metalin në
qendër, kurse grupi aminik nuk merr pjesë në formimin e lidhjes me metalin. Përparësia e
përdorimit të Ditiokarbamatit është se ai mund të përdoret në sistemet e fluideve mbi-kritik,
të cilat përdorin CO2 si tretës jo-ujor.
Ligandi Dithizone po ashtu është komponim organik që përmban squfur dhe formon
komplekse me shumë metale sidomos me Pb dhe Hg. Duke u bazuar në hulumtimin e
literaturës nga H. IRVIN [81] mund të vërehet se kompleksi Dithizon-metal formohet si
rezultat i zëvendësimit të një ose më shumë atomeve të hidrogjenit me metalin. Përpjekjet për
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të përcaktuar bazicitetin e Dithizonit me metoda konvencionale kanë dështuar për shkak se ky
ligand është i patretshëm në ujë.

Figura 26. Mekanizmi i reaksionit Metal - Dithizon

Dithizone ka natyrë acide. Kjo shpjegohet nga fakti se edhe pse është i patretshëm në ujë,
ai tretet shumë mirë ne mjedise bazike duke e ngjyrosur tretësirën me ngjyrë të verdhë në të
kuqe. Fakti se vlera pH zvogëlohet kur tretësira neutrale e metalit përzihet me Dithizon,
vërteton se jonet e metaleve zëvendësojnë atomet e hidrogjenit duke formuar kompleks (Fig
26).
4.2.

Rezultatet e ekstraktimit të Zn, Cu dhe Cd në prani të ligandit Dithizone

Ekstraktimi statik i metaleve Cu dhe Zn me fluid mbi-kritik është realizuar në
laboratorin e kimisë industriale të Universitetit teknik të Grazit. Është hulumtuar shkalla e
ekstraktimit në funksion të kohës. Për secilin metal janë bërë 3 ekstraktime në periudha
kohore prej 30 min, 60 min dhe 120 min, në presion 120 bar dhe temperature 50 0C.
Shpejtësia e rrjedhjes së fluidit mbi-kritik është matur me flow meter dhe u mbajt 2 ml/min.
Ndërsa ekstraktimi statik i këtyre metaleve është bërë duke përdorur CO2 të lëngët pranëkritik (temperaturë 30 0C dhe presion 72 bar për 30min ) dhe CO2 mbi-kritik (temperaturë 50
0

C dhe presion 120 bar për 30 min) në Departamentin e Kimisë-FSHN. Rezultatet e fituara
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janë paraqitur në tabelat dhe diagramet e mëposhtme. Në literaturën shkencore të hulumtuar,
nuk kemi gjetur të dhëna që ndërlidhen me përdorimin e Dithizonit si ligand gjatë
ekstraktimit të metaleve të rënda me CO2 mbi-kritik. Megjithatë, shkencëtarët kanë studiuar
karakteristikat kimike të dithizonit. Një faktor shumë i rëndësishëm në ekstraktimin e
komplekseve nga mostrat ujore me CO2 mbi-kritik është edhe vlera pH e tretësirës. Fischer
[82] në hulumtimin e tij thekson se të gjitha komplekset metal - dithizon mund të ekzistojnë
në formën e ashtuquajtur “keto” në të cilën atomet e hidrogjenit të grupeve “phenylimino”
zëvendësohen me metale (II). Në rastin e tretësirave bazike ose kur ligandi dithizon është me
mungesë, kompleksi metal-dithizon mund të kalon në formën “enol” (si I dhe III) e derivuar
nga forma “thiol” e reagjentit duke humbur dy atome hidrogjen.

Duke u nisur nga fakti se dithizone ka dy hidrogjen të disocijuara, Irving me
bashkëpunëtorët [83] kanë studiuar dithizonin si një acid dhe kanë gjetur konstanten e parë të
disocijimit, po ashtu ata kanë konkluduar se ekstraktimi i kompleksit metal-dithizone është i
influencuar nga vlera e pH.
Vlera e pH e fazës ujore gjatë procesit të ekstraktimit mund të ulet (përafërsisht deri
në 3) për shkak të tretshmërisë së CO2 dhe formimit të acidit karbonik. Në anën tjetër
kompleksi metal-dithizon është i paqëndrueshëm në ambient acid. Për këtë arsye gjatë
hulumtimit tonë në tretësirë ujore kemi shtuar hidroksid natriumi për të rritur vlerën pH.
Formimi i acidit karbonik ndodh sipas reaksionit të mëposhtëm.
CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO-3
Gjatë ekstraktimit dinamik, shkalla e ekstraktimit rritet në funksion të kohës
(Tabela. 12) në kushte të njëjta të presionit 120 bar dhe temperaturës 50 0C. Rezultatet tona
janë në përputhje rezultatet e autorëve të tjerë sa i përket efektit të kohës. Duke u bazuar në të
dhënat e literaturës, [84] tretshmëria e kompleksit TBP-HNO3 në CO2 mbi-kritik rritet
gradualisht në funksion të kohës prej 20 min në 80 min ku tretshmëria e kompleksit M-TBP-
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HNO3 ndryshon nga 1.8*10-5 pas 20 min deri në 7.6*10-4 pas 80 min. Kjo po ashtu
reflektohet edhe në rastin tonë për kompleksin metal-dithizon.
Tabela 11. Kushtet e (P-T-M-K) e aplikuara gjatë ekstraktimit dinamik të komplekseve M-Dithizone
Metali
M=Cu, Zn

Modifikuesi

Vëllimi i ligandit
0.01M

M
M
M

Metanol 1ml
Metanol 1ml
Metanol 1ml

Dithizon 1ml
Dithizon 1ml
Dithizon 1ml

P (bar)

T (C0)

120
120
120

50
50
50

Koha e
ekstraktimit
30 min
60 min
120 min

Tabela 12. Mesatarja e përqindjes së ekstraktimit dinamik të Cu dhe Zn me CO2 –MK në prani të
Dithizonit si agjent kelat në periudha të ndryshme kohore
Metali/Koha
30 min
60 min
120 min

Cu% / [%RSD]
61.12 [2.732]
68.65 [1.447]
73.52 [2.694]

Zn% / [%RSD]
78.33 [1.253]
81.40 [1.833]
87.00 [1.243]

90%
85%

Përqindja

80%
75%
70%
65%
60%
55%

50%

30 min

60 min

120 min

Cu

0.6112

0.6865

0.7352

Zn

0.7833

0.814

0.87

Figura 27. Prezantimi grafik i përqindjes së ekstraktimit të Zn dhe Cu në perioda të ndryshme kohore
në 120 bar dhe 50 0C në prani të ligandit dithizon.
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Ekstraktimi statik i komplekseve të Zn(II) and Cu(II) nga tretësirat ujorë është bërë në
dy vlera të ndryshme të presionit (72 dhe 120 bar). Tabela 13 dhe 14 paraqet përqindjet e
ekstraktimit të secilit analit të studiuar në presion të ndryshëm. Shkalla e ekstraktimit të Zn–
dithizone dhe Cu-dithizone nga tretësira ujore në 120 bar dhe 50 0C në prezencë të
modifikuesve është më e lartë se 90%, përderisa shkalla e ekstraktimit të këtyre komplekseve
nga tretësira ujore në kushte pranë-kritike (72 bar dhe 30 0C) është 85.30 % për Zn dhe
78.80% për Cu. Shkalla me e ulët e ekstraktimit në kushte pranë-kritike mund të shpjegohet
si rezultat i ndryshimit të densitetit të CO2 si funksion i presionit.
Tabela 13. Përqindja e ekstraktimit të Zn në prani të modifikuesve në temperaturë dhe presion (300C,
72 bar) dhe (500C, 120 bar)
Përqindja e ekstraktimit të Zn
Metali

Modifikuesi

P=72 bar , T=30 0C

P=120 bar, T=50 0C

Zn1

CH3OH

51.8

55

Zn2

NaOH+CH3OH

85.3

94.8

Zn3

NaOH

53.5

62.9

Përqindja e ekstraktimit të Zn

Zn3

NaOH

Zn2

NaOH+CH3OH

Zn1

P=120 bar, T=50 0C

CH3OH

P=72 bar , T=30 0C

62.90
53.50
94.80
85.30
55.00
51.80

Figura 28. Prezantimi grafik i përqindjes së ekstraktimit të Zn në prezencë të modifikuesve në
temperature dhe presion (300C, 72 bar) dhe (500C, 120 bar)
Tabela 14. Përqindja e ekstraktimit të Cu në prani të modifikuesve në temperaturë dhe presion (300C,
72 bar) dhe (500C, 120 bar)
Përqindja e ekstraktimit të Cu
Metal

Modifier

P=72 bar , T=30
0
C

P=120 bar, T=50
0
C

Cu1

CH3OH

71.7

89.1

Cu2

NaOH+CH3OH

78.8

93

Cu3

NaOH

52.7

81.2
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Përqindja e ekstraktimit të Cu

Cu3

NaOH

Cu2

NaOH+CH3OH

Cu1

P=120 bar, T=50 0C

CH3OH

P=72 bar , T=30 0C

81.20
52.70
93.00
78.80
89.10
71.70

Figura 29. Prezantimi grafik i përqindjes së ekstraktimit të Cu në prezenc të
modifikuesve në temperature dhe presion (300C, 72 bar) dhe (500C, 120 ba)

Presioni i aplikuar është një variabël e rëndësishme që ndikon në efiçiencën e
ekstraktimit. Presioni ka influencë signifikante në tretshmërinë e kompleksit metal-dithizon
në fazën e CO2 si edhe mundësin e tretshmërisë së CO2 në fazën ujore. Rezultatet tona
tregojnë se rritja e presionit prej 72 bar në 120 bar në të gjitha rastet përmirëson shkallën e
ekstraktimit.
Rritja e presionit gjatë eksperimenteve të ekstraktimit ndikon në rritjen signifikante të
densitetit të fazës së CO2, prej 268.5 kg/m3 në 72 bar deri 510.56 kg/m3 në 120 bar. Rritja e
densitetit ndërlidhet edhe me rritjen e tretshmërisë së kompleksit në fazën e CO2, gjë e cila e
shpjegon përmirësimin e dukshëm të shkallës së ekstraktimit në 120 bar.
Parametër tjetër i studiuar gjatë hulumtimit tonë është edhe efekti i modifikuesit
(metanolit). Bazuar në rezultatet tona, shtimi i modifikuesit (metanolit) ndikon në rritjen e
shkallës së ekstraktimit (Tabela 13, 14). Metanoli është përzgjedhur në eksperimentet tona
për shkak të polaritetit të lartë dhe aftësisë për të lehtësuar transferimin e analitit nga tretësira
ujore në fazën e CO2 .
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4.3.

Rezultatet e ekstraktimit të Zn dhe Cu në prani të ligandit dietil
ditiokarbamat i Na

Ekstraktimi dinamik i metaleve Cu dhe Zn me fluid mbi-kritik në prani të ligandit DDTC
është realizuar në laboratorin e kimisë industriale të Universitetit teknik të Grazit. Është
hulumtuar shkalla e ekstraktimit në funksion të kohës. Për secilin metal janë bërë 3
ekstraktime në periudha kohore prej 30 min, 60 min dhe 120 min, në presion 120 bar dhe
temperature 50 0C. Shpejtësia e rrjedhjes së fluidit mbi-kritik është matur me flow metër dhe
ishte 2 ml/min. Kurse ekstraktimi statik i këtyre metaleve është bërë duke përdorur CO2
pranë-kritik (temperaturë 30 0C dhe presion 72 bar për 30 min) dhe CO2 mbi-kritik
(temperaturë 50 0C dhe presion 120 bar për 30 min) në Departamentin e Kimisë-FSHN.
Rezultatet e fituara janë paraqitur në tabelat dhe diagramet e mëposhtme.
Tretësirat e metaleve si Cu, dhe Zn me përqendrim 2 mg/L janë buferizuar duke përdorur
buferin fosfat-citrat në vlerë të pH = 6. Pastaj 10 ml të secilës tretësirë janë vendosur në
celulë dhe është shtuar sasi ekuivalente stekiometrike e ligandit (DDTC). Është kryer
ekstraktim individual për secilin metal dhe ekstraktim në përzierje (të gjitha metalet se
bashku).
Përdorimi i fluideve mbi-kritik në ekstraktimin e substanca të ndryshme ka gjetur
aplikim të gjerë kohët e fundit. Kjo metodë sot përdoret edhe për përcaktimin e përmbajtjes
totale të komponimeve komplekse (organo-metalike). Kohet e fundit teknika FMK është
përdorur nga Y. Liu [85]. Në eksperimentet preliminare, komponimet organo-merkurore janë
ekstraktuar me FMK duke përdorur CO2 si tretës dhe 5% deri 10% metanol si modifikues dhe
shkalla e ekstraktimit ishte prej 64-89%. Shkencëtarët [86] gjatë hulumtimeve të tyre kanë
ardhur në përfundim se jonet metalike mund të ekstraktohen me FMK duke përdorur CO2 në
prani të ligandëve të përshtatshëm. Ata kanë raportuar aplikimin e FMK për ekstraktimin e
Cu2+, Cd2+, Zn2+ dhe Hg2+ në prani të ligandit litium bis (trifluoroetil) ditiokarbamat
(LiFDDC). Ligandi me ngarkesë negative (FDDC-) reagon me jonet e metaleve duke formuar
kompleks kelat neutral i cili është i tretshëm në CO2. Ekstraktimi i metaleve të rënda (Cd2+,
Zn2+ dhe Pb2+) duke përdorur alkil ditiokarbamate të ndryshme është hulumtuar edhe nga
Wang dhe Marshall [52]. Ata zbuluan se rritja e tretshmërisë së kompleksit varet nga gjatësia
e zinxhirit alkil të ditiokarbamateve. Mostrat ujore të këtyre metaleve janë ekstraktuar në
formë dinamike, kurse komplekset e ekstraktuar janë mbledhur në kloroform, me pas janë
trajtuar me acid nitrik dhe përqendrimi i tyre është matur me ICP-MS.
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Laintz et., al. 1991 [77] kanë bërë matjen e përqendrimit të komplekseve të ndryshme
duke përdorur dietilditiokarbamatin dhe (trifluoretil) ditiokarbamatin si ligand në CO2 mbikritik si Co[DDC]3, Ni[DDC]2, Ni[FDDC]2, Na[DDC], Cu[FDDC]2 etj. Autorët në fjalë kanë
përdorur reaktor të presionit të lartë të lidhur me spektrofotometer UV-VIS për të matur
tretshmërinë e këtyre komplekseve. Me qëllim që të arrihet ekuilibri është përdorur përzierësi
magnetik. Autorët konkludojnë se tretshmëria e kompleksit me FDDC është 2-3 herë me e
madhe se në rastet kur përdoret si ligand DDC.
Hulumtimet e bëra nga Moonsung Koh [87] në ekstraktimin e metaleve me NaDDC
dhe Cyanex-272 tregojnë se NaDDC është më efektiv në ekstraktimin e metaleve se Cyanex272. Autorët në fjalë të gjitha e eksperimentet i kanë kryer në presion 200 bar dhe
temperaturë 60 0C dhe efiçienca e ekstraktimit për Cu ishte më e lartë se 70%, kurse për
metalet tjera (Pb, Zn, Cd, Co) sillej prej 20 – 50%. Rezultatet e hulumtimit tonë që kanë të
bëjnë me ekstraktimin e Cu dhe Zn nga mostrat ujore në prani të ligandit NaDDC janë të
përafërta me rezultatet e Moonsung Koh. Vlerat e presionit dhe të temperaturës të fluidit mbikritik të përdorura janë përafërisht të njëjta (p = 200 bar dhe t = 50 0C), kurse përqindja e
ekstraktimit të këtyre metaleve është relativisht e mirë.
Ligandi NaDDC ka tretshmëri të limituar në CO2 dhe mundet shumë lehtë të
dekompozohet ne vlerë të pH <4, për këtë arsye gjatë hulumtimit tonë kemi shtuar tepricë të
ligandit dhe kemi përdorur buferin fosfat-citrat për të stabilizuar vlerën e pH. Duke u nisur
nga fakti se metalet Cu dhe Zn me ligandin NaDDC formojnë komplekse të qëndrueshme në
vlerat e pH prej 5-7, atëherë si kompromis kemi zgjedhur vlerën e pH = 6 duke përdorur
buferin fosfat-citrat.
Ligandi NaDD dekompozohet në tretësirë acide në dietilamin dhe disulfur karboni
sipas reaksionit të mëposhtëm.
(C2H5)2NCS2− Na+ + HA

→

(C2H5) 2NH + CS2 + Na+ + A−

Në rastin e ekstraktimit dinamik për komplekset metal-DDTC (tabela 15) vërehet se shkalla
e ekstraktimit rritet në funksion të kohës ku rezultatet më të mira janë fituar për Cu-DDTC
(92.91%), ndërsa gjatë ekstraktimit statik nga tabela 16 mund të vërehet se rezultate me të
mira fitohen ne kushte mbi-kritike Cu 86.96% dhe Zn 56.47%.
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Tabela 15. Mesatarja e përqindjes së ekstraktimit dinamik të Cu dhe Zn me CO2-MK në prani të
ligandit DDTC si agjent kelat në periudha të ndryshme kohore

Metali/koha

Cu% [%RSD]

Zn% [%RSD]

30 min

90.10 [%0.889]

51.90 [%2.426]

60 min

92.91 [%1.286]

54.00 [%1.504]

120 min

93.64 [%0.784]

54.90 [%1.969]

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

30min

60min

120min

Cu%

90.10

92.91

93.64

Zn%

51.90

54.00

54.90

Figura 30. Prezantimi grafik i përqindjes së ekstraktimit të Zn dhe Cu në përioda të ndryshme kohore
në 200 bar dhe 50 0C në prani të ligandit DDTC.

Tabela 16. Mesatarja e përqindjes së ekstraktimit statik të Cu dhe Zn në prani të ligandit DDTC në
temperaturë dhe presion (30 0C, 72 bar) dhe (50 0C, 200 bar)
Metali/presioni

Cu% [%RSD]

Zn [%RSD]

72 bar

68.86 [%1.540]

43.82 [%2.660]

200 bar

86.96 [%1.559]

56.47 [%2.590]
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100
80
60
40
20
0
72bar

Cu%
68.86

Zn%
43.82

200bar

86.96

56.47

Figura 31. Mesatarja e përqindjes së ekstraktimit statik të Cu dhe Zn me CO2-MK duke përdorur
ditiokarbamatin e natriumit si agjent kelatues (300C, 72 bar) and (500C, 200 bar)

Cu

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Cu-DDTC %

30min
90.10

60min
92.91

120min
93.64

Cu-Dithizone%

61.12

68.65

73.52

Figura 32. Krahasimi i rezultateve gjatë ekstraktimit dinamik të Cu në prani të ligandeve
DDTC dhe Dithizon
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Zn

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Zn-DDTC %

30min
51.90

60min
54.00

120min
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Figura 33. Krahasimi i rezultateve gjatë ekstraktimit dinamik të Zn në prani të ligandeve DDTC dhe
Dithizon
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Figura 34. Rezultatet e përftuara gjatë ekstraktimit statik të Cu dhe Zn në prani të ligandeve DDTC
dhe Dithizone në kushte pranë-kritike dhe mbi-kritike.
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4.4.

Ekstraktimi i Cu, Pb dhe Cd në përzierje me CO2-MK në prani të ligandit
Ditiokarbamat i Na-trihidrat

Rezultatet e fituara gjatë ekstraktimit të Cu, Pb, Ni dhe Cd në përzierje duke përdorur
ligandin Ditiokarbamatin e Na-trihidrat janë paraqitur ne tabelat dhe figurat si më poshtë
Tabela 17. Përqindja e ekstraktimit të Cu në përzierje në temperaturë dhe presion ( 300C, 72 bar) dhe
(500C, 200 bar)
Cu në përzierje

72bar

200 bar

Cu Ni,Cd

52.9

80.7

Cu,Ni,Pb

84.8

83.5

Cu, Cd,Pb

67.2

66.4

Cu, Ni, Cd, Pb

76.8

68.2

Mesatarja

70.425

74.7

Mesatarja
Cu, Ni, Cd, Pb
200 bar
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72bar
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Cu Ni,Cd
0

20
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Figura 35. Paraqitja grafike e ekstraktimit të Cu në përzierje në
temperaturë dhe presion ( 300C, 72 bar) dhe (500C, 200 bar)

Tabela 18. Përqindja e ekstraktimit të Pb në përzierje në temperaturë dhe presion (300C, 72 bar) dhe
(500C, 200 bar)
Pb në përzierje

72bar

200 bar

Pb,Cu,Ni

85.7

84.6

Pb, Ni, Cd

74.6

73.8

Pb,Cu, Cd

71.8

72.9

Pb, Cu, Ni, Cd

66.6

73.4

Mesatarja

74.675

76.175
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Figura 36. Paraqitja grafike e ekstraktimit të Pb në përzierje në
temperaturë dhe presion (300C, 72 bar) dhe (500C, 200 bar)

Tabela 19. Përqindja e ekstraktimit të Cd në përzierje në temperaturë dhe presion (300C, 72 bar) dhe
(500C, 200 bar)
Cd në përzierje

72bar

200 bar

Cd,Cu,Ni

72.3

84.5

Cd,Pb,Ni

75.5

77.1

Cd,Pb,Cu

64.7

69.4

Cd, Cu, Ni, Pb

64.1

71.3

Mesatarja

69.15

75.575
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Figura 37. Paraqitja grafike e ekstraktimit të Cd në përzierje në
temperaturë dhe presion (300C, 72 bar) dhe (500C, 200 bar)
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4.5.

Rezultatet e ekstraktimit të pesticideve

4.5.1. Pesticidet e organokloruara dhe PCB-të në mostra të biotës (IAEA 435)

Në figurën 38 janë paraqitur rezultatet e analizës së ndotësve organikë të
qëndrueshëm (POPs) në mostra të biotës IAEA 435 (ton i homogjenizuar). Këto rezultate
përfshijnë vlera mesatare për çdo ndotës organik të qëndrueshëm (POPs) nga prodhuesi i
CRM-së, përqendrimet e POPs të përftuara pas ekstraktimit në Soxhlet duke përdorur
përzierjen n - hekzan / diklorometan 3:1, përqendrimet e POPs pas ekstraktimit në Soxhlet
duke përdorur CO2 të lëngshëm si tretës, në 3 periudha të ndryshme të kohës në ekstraktim
(42 , 85 dhe 127 min), dhe përqendrimet e POPs pas largimit të mostrës së biotës në kontakt
me CO2 të lëngshëm për 14 orë.
Rezultatet e analizës pas ekstraktimit në Soxhlet, duke përdorur si tretës përzierjen e
n-hekzan/diklormetan 3:1, tregojnë devijime të mëdha nga vlerat mesatare të mostrës së
biotës IAEA 435 nga të dhënat e prodhuesit të CRM-së.
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Figura 38. Përqendrimet mesatare të pesticideve organoklorure në mostër të biotës IAEA 435 (peshk
i homogjenizuar ton), pas ekstraktimit me Soxhlet duke përdorur përzierjen n-hekzan/diklormetan
3:1; pas ekstraktimit Soxhlet duke përdorur CO2 e lëngshëm si tretës për 3 periudha të ndryshme të
kohës (42 , 85 dhe 127 minuta) dhe pas qëndrimit të mostrës së biotës në kontakt me CO2 e lëngshëm
për 14 orë .

~ 60 ~

Studimi i përdorimit të lëngjeve pranë-kritikë në ekstraktimin e mostrave mjedisore

Devijimet janë më të mëdha për DDT dhe metabolitët e tij. Në ekstraktimin Soxhlet,
ku për tretës është përdorur CO2 i lëngshëm, janë përfituar të dhëna shumë më të afërta me
prodhuesin e CRM-së. Rezultatet më të mira të përfituara, kanë qenë kur është bërë
ekstraktimi me CO2 të lëngët për 85 minuta.
Rikuperimet e ndotësve organikë të qëndrueshëm kanë qenë në mesin e vlerave prej
30% deri në 85% pas ekstraktimit me Soxhlet duke përdorur përzierjen e nhekzan/diklormetanit 3:1, dhe 60-85 % pas ekstraktimit me CO2 të lëngshëm për 85
minuta.
Figura 39 tregon devijimet standarde të rezultateve të raportuara nga prodhuesi i
mostrës IAEA 435 të marra pas ekstraktimit në Soxhlet me përzierjen nhekzan/diklorometan 3:1, dhe pas ekstraktimit në Soxhlet duke përdorur CO2 e lëngshëm
për 85 minuta nga vlerat mesatare të dhëna për mostrën IAEA 435.
Riprodhueshmëria është më e mirë nga ekstraktimi Soxhlet me CO2 të lëngshëm në
kohën prej 85 minutash për të gjithë ndotësit organik të qëndrueshëm në mostrën e biotës,
me përjashtim të izomerit b-HCH.
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Figura 39. Devijimet standarde të përqendrimeve të pesticideve organoklorure të dhëna nga
prodhuesi i mostrës IAEA 435, të përfituara nga ekstraktimi me Soxhlet duke përdorur si tretës
përzierjen n-hekzan/diklormetan 3 : 1; dhe pas ekstraktimit në Soxhlet me CO2 e lëngshëm për kohën
85 minuta, nga vlerat mesatare të dhëna për mostrën e IAEA 435 .
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Figura 40 tregon rezultatet e analizave të kromatografisë së gaztë për përqendrimet e
PCB-ve në mostrën e biotës IAEA 435. Ekstraktimi në Soxhlet me përdorim si tretës
përzierjen e n- hekzan/diklorometan 3:1 çon në përqendrime të PCB-ve volatile që kanë
devijime më të mëdha se përqendrimet e PCB-ve të rënda në krahasim me vlerat mesatare të
dhëna për mostrën e biotës IAEA 435. Rezultatet optimale për përqendrimin e PCB-ve u
arritën pas ekstraktimit në Soxhlet me CO2 e lëngshëm si tretës, të marra pas 85 minutave.
Përqendrimet e PCB-ve volatile, të marra pas këtij ekstraktimi janë më të larta se vlerat e
dhëna nga prodhuesi, por më afër me ato vlera nëse i krahasojmë nga ekstraktimi në Soxhlet
duke e përdorur si tretës përzierjen e n-hekzan / diklorometan 3:1.
Rikuperimet e të gjitha PCB-ve, kur përdorimi si tretës përzierjen n-hekzan /
diklorometan 3:1, janë në mes të 40-75%, dhe kur përdoret CO2 i lëngshëm për 85 minuta,
në mes të 45-80%.
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Figura 40. Përqendrimet mesatare të PCB-ve në mostrën IAEA 435 të biotës (peshk ton i
homogjenizuar) nga ekstraktimi Soxhlet i mostrës duke përdorur përzierje n-hekzan / diklormetani
3:1, pas ekstraktimit të mostrës duke përdorur CO2 e lëngshëm si tretës për 3 periudha të
ndryshme të kohës (42, 85 and 127 minuta), dhe pas qëndrimit të mostrës së biotës në kontakt me
CO2 e lëngshëm për 14 orë.
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Figura 41 tregon devijimet standarde të rezultateve të përqendrimeve mesatare të
PCB-ve në mostër të raportuar nga IAEA 435 (prodhuesi i mostrës), ku raportohet në këtë
studim nga ekstraktimi me anë të Soxhletit, duke përdorur si tretës përzierjen n-hekzan /
diklorometan 3:1, ku dhe raportohet nga ky studim ekstraktimi i mostrës në Soxhlet duke
përdorur CO2 e lëngshëm si tretës për 85 minuta. Devijimet standarde pas ekstraktimit në
Soxhlet me n-hekzan / diklormetan 3:1 janë të krahasueshme me të dhënat që jepen nga
prodhuesi, por ato pas ekstraktimit në CO2 të lëngshëm janë dukshëm më të vogla. Në të
gjitha rastet devijimet më të mëdha janë të paraqitura për PCB volatile (të
paqëndrueshme).
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Figure 41. Devijimet standarde të rezultateve të përqendrimit të PCB-ve në mostër të botës IAEA
435; të dhëna nga prodhuesi i kësaj mostre(IAEA 435), rezultatet pas ekstraktimit Soxhlet me
përzierjen n-hekzan / diklormetan 3:1 si tretës dhe pas ekstraktimit me CO2 të lëngshëm për 85
minuta nga vlerat mesatare të dhëna për mostrën e IAEA 435.

4.5.2. Përcaktimi i OCP-ve dhe PCB-ve në mostra të sedimentit (IAEA 385)
Materiali referencë i dytë i çertifikuar i përdorur për këtë hulumtim është mostra e
homogjenizuar e sedimentit IAEA-383, prodhuar nga IAEA/MEL-Monaco, Francë
(International Atomic Energy Agency/ Marine Environmental Laboratory). Të dhënat e
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pesticideve organoklorure dhe PCB-ve për mostrën e sedimentit të certifikuar IAEA 383
janë dhënë në tabelat 8 dhe 10. Është bërë krahasimi i rezultateve të ekstraktimit me CO2 të
lëngshëm për tri periudha kohë 45, 85 dhe 127 minuta dhe ekstraktimit Soxhlet me
përzierje të n-hexane/dikloromethanit 3:1. Në figurën 42 janë paraqitur rezultatet për
përqendrimet e ndotësve organik në mostrën e sedimentit IAEA 383, rezultatet e analizave të
kromatografisë së gaztë të këtij hulumtimi të marra pas ekstraktimit në Soxhlet me CO2 të
lëngshëm për tri periudha kohore; 42, 85 dhe 127 minuta, dhe rezultatet e përftuara pas
ekstraktimit Soxhlet me përzierjen e n-hekzan / diklorometan 3:1. Rezultatet e këtij punimi
tregojnë vlerat mesatare të tri përcaktimeve paralele.
Ekstraktimi i mostrës duke përdorur si tretës përzierjen e n-heksanit / diklorometanit 3: 1
ka dhënë rezultate të afërta me përqendrimet e dhëna nga prodhuesi për ndotësit organik të
qëndrueshëm të mostrës IAEA 383, me përjashtim të b-HCH. Ekstraktimi nga CO2 i
lëngshëm i mostrës IAEA 383 për 85 minuta çon në përqendrime më të afërta të ndotësve
organik të qëndrueshëm me të dhënat që i ka raportuar edhe prodhuesi, sesa krahasimi i dy
ekstraktimeve të tjera në 42 dhe 127 minuta.
Rikuperimet e të gjitha ndotësve organik të qëndrueshëm, kur si tretës përdoret përzierja
hekzan/diklorometan 3:1, sillen në mes të 30-85%, dhe kur CO2 i lëngshëm përdoret në
kohën për 85 minuta, në mes të 30-80%.
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Figure 42. Përqendrimi mesatar i pesticideve organoklorure në mostrën e sedimentit IAEA 385 të
marra nga ekstraktimi Soxhlet me përzierjen e n-hekzan/diklormetan 3:1, si dhe me ekstraktimit me
CO2 të lëngët si tretës në tri kohë të ndryshme të ekstraktimit (42, 85 dhe 127 minuta), dhe pas
qëndrimit të mostrës së biotës ne kontakt me CO2 e lëngshëm për 14 orë.
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Figura 43. Devijimet standarde të rezultateve të përqendrimit të pesticideve organokloride në
mostrat e sedimentit IAEA 385 të dhëna nga prodhuesi i kësaj mostre IAEA 385, rezultatet pas
ekstraktimit Soxhlet me përzierjen n-hekzan / diklormetan 3:1 si tretës dhe pas ekstraktimit me CO2
të lëngshëm për 85 minuta nga vlerat mesatare të dhëna për mostrën e IAEA 435.

Devijimet standarde për përqendrimet e ndotësve organik të qëndrueshëm pas këtyre
dy ekstraktimeve janë dhënë në figurën 43, dhe kjo tregon se ekstraktimi me CO2 për 85
minuta jep devijime më të vogla për DDT dhe metabolitet e saj, por devijime më të larta për
b-HCH, Endrin dhe Aldrin. Devijimi për izomerin b-HCH është mjaft i lartë nga të dyja
metodat e ekstraktimit dhe shumë më i lartë në krahasim me pesticide të tjera. Rezultatet e
përqendrimeve të PCB në mostrën IAEA 385 të sedimentit, janë dhënë në figurën 44. Pas
ekstraktimit në Soxhlet me n-hekzan/diklormetan 3:1, rezultatet tregojnë devijime për PCBtë volatile, por devijime shumë të vogla për PCB e rënda kur krahasohen rezultatet për PCBtë e rënda të mostrës të IAEA 435.
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Figura 44. Mesatarja e përqendrimit ë PCB-ve në mostrën e sedimentit IAEA 385 të fituar pas
ekstraktimit Soxhlet duke përdorur përzierjen n-hekzan/diklormetan 3:1, pas ekstraktimit soxhlet
të mostrës duke përdorur CO2 të lëngët si tretës në 3 periudha kohore të ndryshme të ekstraktimit
(42, 85 dhe 127 minuta), dhe pas qëndrimit të mostrës (biota) në kontakt me CO2 të lëngët për 14
orë.

Rezultatet e arritura nga ekstraktimi me Soxhlet në prezencë të CO2 të lëngët pas 42
min, 85 min dhe 127 min, tregojnë devijime të mëdha për PCB52 por rezultate shumë të
sakta për PCB-të volatile (të paqëndrueshme). Devijimet e vogla janë regjistruar pas kohës së
ekstraktimit 85 min.
Rigjenerimet e të gjitha PCB-ve për mostrën IAEA 385 nga ekstraktimi Soxhlet me
n-heksan/diklormetan 3:1 është 30-75%, ndërsa pas ekstraktimit me CO2 të lëngshëm në
kohën 85 min, janë 25-80%.
Devijimet standarde të përqendrimeve të PCB-ve në mostrën IAEA 385 janë dhënë
në figurën 45. Siç raportohet nga prodhuesi i kësaj mostre, për rezultatet e ekstraktimit në
Soxhlet nga n-heksan/diklormetani 3:1 dhe për rezultatet e arritura nga ekstraktimi me CO2 të
lëngët në kohën prej 85 min. Devijime më të mëdha janë paraqitur në rezultatet për PCB e
paqëndrueshme për të dy tretësit e përdorur. Rezultatet më të mira janë arritur për PCB-të e
rënda, kur CO2 i lëngët është përdorur në ekstraktimin me Soxhlet për 85 minuta.
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Figura 45. Devijimet standarde të rezultateve të përqendrimit të PCB-ve në mostrën e sedimentit
IAEA 385, të dhëna nga prodhuesi i kësaj mostre IAEA 435, rezultatet pas ekstraktimit Soxhlet me
përzierjen n-hekzan /diklormetan 3:1 si tretës dhe pas ekstraktimit me CO2 të lëngshëm për 85
minuta nga vlerat mesatare të dhëna për mostrën e IAEA 435.
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5. KONKLUZIONET
Efiçienca e ekstraktimit të komplekse varet nga shumë faktorë:

Presioni, temperatura, lloji i ligandit, tretshmëria e kompleksit në CO2 , lloji i metalit,

lloji i modifikuesit, matrica e metaleve si dhe vlera pH e tretësirës.
Rezultatet e hulumtimit tonë tregojnë se shkalla e ekstraktimit të komplekseve është
më e lartë në kushte pranë-kritike (600C dhe 120bar, 200 bar)
Shtimi i metanolit si modifikues ndikon ne mënyrë të konsiderueshme në rritjen
shkallës së ekstraktimit
Vlera pH luan rrol të rëndësishëm në stabilitetin e kompleksit.
Gjatë ekstraktimit dinamik vërehet rritje e shkallës së ekstraktimit ne funksion të
kohës
Si konkluzion i përgjithshëm përdorimi i FPK mund të konsiderohet si metodë shumë
e përshtatshme për ekstraktimin e komplekseve organo-metalike.
Ekstraktimi soxhlet duke përdorur si tretës CO2 të lëngët tregon rezultate më të mira
për PCB-të dhe OCP-të dhe shkalla e ekstraktimit sillet prej 55-80% me
riprodhueshmëri më të mire dhe devijim standard prej 12%.
Ekstraktimi me CO2 të lëngët është i përshtatshëm sidomos për ekstraktimin e
komponimeve organike të cilat janë termikisht labile dhe koha e ekstraktimit është më
e shkurtë në krahasim me tekniken soxhlet.
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Abstrakt
Është studiuar ekstraktimi i metaleve të rënda Cu dhe Zn me CO2 pranë kritikë nga mostrat
ujore në prani të dithizonit dhe ditiokarbamatit të natriumit si agjent kelatues. Ekstraktimi me
CO2-MK është bërë në presion (120-200 bar) dhe temperaturë 50 0C si dhe në presion 70
bar dhe temperaturë 300C duke përdorur teknikën dinamike dhe statike të ekstraktimit. Gjatë
ekstraktimit dinamik, pas shtimit të CO2 në tretësirën ujore të metalit, është rregulluar
presioni dhe temperatura dhe ekstraktimi është bërë në tri perioda të ndryshme kohore 30
min, 60 min, dhe 120 min në temperaturë dhe presion konstant. Ekstraktimi statik është bërë
afër kushteve kritike (72 bar, 30 0C) dhe në kushte mbi-kritike (120-200 bar, 50 0C).
Metanoli është përdorur si modifikues (v/v) 10%. Pas procesit të ekstraktimit, pjesa e mbetur
e tretësirës ujore në celulë është analizuar për përmbajtjen e metaleve me ICP-OES dhe
spektrometrin e absorbimit atomik AAS.
Gjatë ekstraktimit dinamik në prani të ligandit dithizon është vërejtur rritje e shkallës
së ekstraktimit për dy metalet e studiuara Cu (61.12-73.52 %, RSD = 2.694, n = 3)
dhe (78.33-87.00 %, RSD = 1.243, n = 3). Gjatë ekstraktimit statik rezultate më të
mira janë fituar kur janë aplikuar kushtet mbi-kritike (120 bar, T=50 0C), 94.80%
për Zn dhe 93 % për Cu.
Gjatë ekstraktimit dinamik në prani të ligandit ditiokarbamati i natriumit vërehet po
ashtu rritje e shkallës së ekstraktimit në funksion të kohës për dy metalet e studiuara
Cu (90.1-93.64 %, RSD = 0.986, n = 3) and Zn (51.9-54.9 %, RSD = 1.966, n = 3).
Gjatë ekstraktimit statik rezultate më të mira janë fituar për Cu 86.96% në kushte
mbi-kritike (T=500C, P=200bar)
Në këtë punim CO2 i lëngët dhe përzierja e n-hekzan/diklormetan 3:1 janë përdorur si tretës
gjatë ekstraktimit soxhlet të (PCB-ve) dhe (OCP-ve) nga mostrat ambientale. Janë përdorur
dy lloje të mostrave të certifikuara (Certified Reference Materials CRM), mostra e
homogjenizuar e peshkut ton (IAEA 485) dhe mostra e sedimentit (IAEA 383) me përmbajtje
të standardit të brendshëm PCB-29. Ekstraktimi soxhlet me CO2 të lëngët afër pikës kritike
është bërë në një autoklave. Ekstraktimi për të dy mostrat e certifikuara është ndalur pas 48,
85, 127 minuta dhe ekstrakti i marrë është krahasuar për të optimizuar kohën e ekstraktimit.
Ekstraktimi soxhlet duke përdorur përzierjen n-hekzan/diklormetan 3:1 si tretës është bërë
mesatarisht deri në 80 cikle me kohë zgjatje rreth 8 orë. Matja e përqendrimit të PCB-ve dhe
OPC-ve është bërë me kromatografinë e gaztë me detektor me kapje të elektroneve GC-ECD.
Shkalla e ekstraktimit kur është përdorur aparatura soxhlet me përzierje të tretësve nhekzan/diklormetan 3:1 sillet ndërmjet 35-75% me një devijim standard prej 23% për të
gjitha rezultatet e PCB-ve dhe OCP-ve në të dy mostrat e certifikuara. Ekstraktimi soxhlet
duke përdorur si tretës CO2 të lëngët tregon rezultate më të mira për PCB-të dhe OCP-të dhe
shkalla e ekstraktimit sillet prej 55-80% me riprodhueshmëri më të mirë dhe devijim standard
prej 12%.
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Abstract

The extraction with liquid and supercritical CO2 of heavy metals Cu and Zn from
aqueous samples was studied in the presence of Dithizone and Sodium
Diethyldithiocarbamate as chelating agent. Extractions by SC-CO2 have been performed at
pressure 120-200 bar at 50 0C and 72 bar at 300C with the use of dynamic and static
technique of extraction. During dynamic extraction, after adding the CO2 on the aqueous
metal solution, the pressure and temperature were set and extraction was performed in three
periodical times; 30 min, 60 min, and 120 min at constant temperature and pressure. Static
extractions were performed near critical conditions (72 bar, 30 0C) and in supercritical
conditions (120-200 bars, 50 0C). Methanol was used as a modifier (v/v) 10%. After the
extraction process, the remaining aqueous solution in the extractor was analyzed for its metal
content by Inductively Coupled Plasma (ICP-OES) and atomic absorption spectrophotometer
(AAS), determining the recovery of the metal by CO2.

During dynamic extraction in presence of Dithizone, the extraction performance
increased as a function of time for two studied metal ions; Cu (61.12-73.52 %,
RSD=2.694, n=3) and Zn (78.33-87.00 %, RSD=1.243, n=3). During static
extraction better results were obtained in supercritical condition (120 bar, T=50 0C),
94.80% for Zn and 93 % for Cu.
During dynamic extraction was noticed that in presence of Sodium
Diethyldithiocarbamate the extraction was increased in function of time for all two
metals; Cu (90.1-93.64 %, RSD=0.986, n=3) and Zn (51.9-54.9 %, RS =1.966, n=3).
The highest recoveries during static extraction were obtained for Cu 86.96% in
supercritical conditions (T=500C, P=200bar)
In this research, liquid CO2 and mixing of n-hexane/dichloromethane 3:1 were used as
solvents in the Soxhlet extraction of (PCBs) and (OCP’s) from environmental samples. Two
types of Certified Reference Materials (CRM), homogenized tuna fish sample (IAEA 485) and
sediment sample (IAEA 383), spiked with internal standard PCB-29 were used in this
research. The Soxhlet extraction using as solvent the liquid CO2 was carried out in a
laboratory autoclave under the vapor pressure of CO2 in near critical temperatures. It was
stopped for both CRM after 42, 85 and 127 minutes and the extracts obtained for every CRM
were compared for an optimization of the extraction time. The Soxhlet extraction using as
solvent the mixture n-hexane/dichloromethane (3/1) is carried out for 80 cycles meaning a
time of approximately 8 hours. The analysis of PCBs and OCPs was accomplished by gas
chromatography with electron capture detection. The recoveries with Soxhlet extraction
using n-hexane/dichloromethane mixtures ranged between 35-75 % and were detected with
a standard deviation of 23 % for all results of PCB-s and pesticides in both CRMs. Soxhlet
extraction with liquid carbon dioxide gives good extraction yields for PCBs and
organochlorine pesticides, varying between 55-80 % with a better reproducibility, with
standard deviation of 12 % for each component for both types of samples.
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