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HYRJE
Korrozioni konsiderohet si një problem i vazhdueshëm dhe shpesh herë i
paevitueshëm plotësisht. Duke qenë se frenimi ose ndalimi i plotë është shumë i vështirë,
më praktik është parandalimi i tij. Dihet që korrozioni është një fenomen i cili ndodh në
praninë e oksigjenit dhe lagështisë.
Shembuj të dëmtimeve të metaleve nga korrozioni fatkeqësisht ka plot. Në kohë të
ndryshme kanë ndodhur ngjarje shpesh edhe me humbje jetësh. Kujtojmë në dhjetor të
1967 rreth orës 17:00 ura lidhëse midis Virginias perëndimore dhe Kanaguas në Ohio mbi
të cilën kalonte autostrada 35, rrëzohet në lumin e Ohio duke shkaktuar vdekjen e 46
personave dhe plagosjen e 9 të tjerëve. Shkaku i këtij aksidenti u vlerësua të ishte
korrozioni krisës nën stres dhe korrozioni në lodhje. Në prill 1988 një avion Boing 737
humbi pjesën më të madhe të pjesës së sipërme të trupit pranë pjesës ballore të tij për shkak
të korrozionit në lodhje që kishte prekur fletët e bashkimit të trupit. Katër vite më vonë një
avion mallrash EL AL 747 rrëzohet në Amsterdam, duke shkaktuar vdekjen e 54
personave. Shkaku i rrëzimit ishte shkëputja e një kunji bashkues si pasoje e korrozionit.
Kujtojmë gjithashtu shpërthimin e kanalit në Gudalajara, Meksiko në prill të 1992 ku
humbën jetën mbi 200 njerëz, u plagosën rreth 1500 ndërsa kostoja e dëmtimit u vlerësua
75milion $. Për të mbrojtur si dhe për të rritur jetëgjatësinë e armaturave prej betoni, po
tentohet gjithmonë e më shumë përdorimi i inhibitorëve. Shumica e inhibitorëve janë
komponime, ose kombinim i disa komponimeve të cilat, kur shtohen në një përqendrim të
caktuar në një sistem të ekspozuar ndaj fenomeneve të korrozionit, zvogëlojnë shkallën e
korrozionit të metalit. Vitet e fundit kërkimet shkencore janë fokusuar në zbulimin e
inhibitorëve të gjelbër për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni.
Qëllimi i këtij punimi është përgatitja dhe testimi i disa inhibitorëve të gjelbër, substanca jo
toksike të ekstraktuara nga bimët dhe miqësore me mjedisin, në mbrojtje të metaleve
alumin (Al) dhe bakër (Cu) prej korrozionit në mjedis acid.
Konkretisht janë zgjedhur si inhibitorë të gjelbër: ekstrakti i gjetheve të eukaliptit (S.
Rekkab 2012), (Anjali Peter 2015), në të cilin eukaliptoli (1,8-cineoli) është terpeni primar
i gjetur tek ekukalipti, nga ka marrë emrin; ekstrakti i lëvoreve të qepës, në të cilin, midis
flavonoideve një përqindje të lartë zë kuercetina; ekstrakti i kokrrave të piperit të zi, në të
cilin, ndodhen alkaloide me veprim inhibues shumë të mirë ndaj korrozionit si: piperina,
piperidina, piperanina dhe piperetina.
Pjesë e këtij punimi janë: përgatitja e inhibitorëve të gjelbër të korrozionit të përzgjedhur,
duke i ekstraktuar prej materialeve bimore dhe evidentimi i substancave me veti inhibuse
në to me metoda spektroskopike, si dhe testimi i efektit mbrojtës të inhibitorëve të gjelbër
mbi mostrat e Cu dhe Al në mjedis korrodues acid. Janë imituar disa mjedise korroduese
agresive: (H2SO4 + HCl) 1M , HCl 0.1M, HCl 1 M dhe 1M H2SO4 në prani të joneve
klorure (Cl- 10-3 M), për arsye se këto metale shpesh janë në kontakt me këto mjedise.
Për ekstraktimin e inhibitorëve u përdor ekstraktimi me ujë të bidistiluar, sepse është
metodë e thjeshtë ekstraktimi dhe përdoret për indet e buta bimore dhe sepse komponentet
përbërëse të ekstrakteve të përzgjedhura, janë të tretshme në ujë. Për të testuar efektivitetin
mbrojtës të inhibitorëve, u përdor metoda peshore dhe metoda potenciodinamike.
Në përfundim të punimit dilet në konkluzionin, që inhibitorët e gjelbër janë një zgjedhje e
mirë për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni pasi ata janë miqësorë me mjedisin, janë të
biodegradueshëm, nuk përmbajnë metale të rënda, nuk janë toksikë dhe përgatiten me
kosto të ulët.
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KAPITULLI 1
KORROZIONI I METALEVE
1.1

Ç`është korrozioni

Me termin korrozion kuptojmë dëmtimin e metaleve si rezultat i atakimit kimik të tyre prej
agjentëve korrodues ose nga reagimi i tyre me mjedisin rrethues (Popoola et al., 2013).
Gjithashtu korrozioni mund të konsiderohet si një proces oksido-reduktimi, gjatë të cilit në
sipërfaqen e metalit, apo aliazhive metalike formohet një shtresë e oksideve të tij. Nën
ndikimin e një diference të potencilit, ndodh transferimi i elektroneve nga sipërfaqja
mbajtëse e metalit në mjedisin rrethues (Onen, 2000). Pas prishjes së shtresës pasive
mbrojtëse, proceset e korrozionit zhvillohen shumë shpejt dhe shoqërohen me një sërë
reaksionesh, që ndryshojnë përbërjen dhe vetitë e sipërfaqes së metalit si dhe mjedisit
rrethues për shembull:
● formimi i oksideve të metaleve
● difuzioni i kationeve të metalit në matricën e veshjes
● ndryshimi i pH të mjedisit rrethues
● lindja e potencialit elektrokimik.
Përdorimi gjithnjë e më shumë i tretësirave acide në degë të ndryshme të industrisë ka
sjellë rritjen e përdorimit të inhibitorëve për të frenuar ose parandaluar atakimet e
materialeve metalike nga agjentët korrodues (Speller et al., 1927; Ajayi et al., 2011a;
Omotosho et al., 2011). Për të zvogëluar dëmtimin e materialeve metalike të vendosur në
mjedise acide, gjithnjë e më shumë po shfrytëzohet aftësia mbrojtëse e disa substancave
kimike, të cilat shtohen në mjedisin korrodues dhe quhen inhibitorë korrozioni.
Për të mbrojtur dhe rritur jetëgjatësinë e metaleve, në ditët e sotme po tentohet gjithmonë e
më shumë drejt përdorimit të inhibitorëve të korrozionit. Shumica e inhibitorëve janë
komponime, ose kombinim i disa komponimeve të cilat, kur shtohen në një përqendrim të
caktuar në një mjedis ku metali është i ekspozuar ndaj fenomeneve të korrozionit,
zvogëlojnë shkallën e korrozionit të metalit. Vitet e fundit kërkimet shkencore janë
fokusuar në zbulimin e inhibitorëve të gjelbër për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni,
sepse inhibitorët e gjelbër janë të biodegradueshëm, janë ekologjikisht miqësorë, të
pranueshëm për mjedisin dhe nuk përmbajnë metale të rënda ose komponime të tjera
toksike. Inhibitorët e gjelbër ekstraktohen nga materiale bimore me kosto të ulët, gjenden
lehtë dhe janë të rinovueshme (Amitha Rani and Basu, 2011).
Metalet, shumica e tyre, pavarësisht nga qëndrueshmëria e madhe mekanike, shkatërrohen
relativisht lehtë nën ndikimin e mjedisit të jashtëm: ajrit, tretësirave të acideve, bazave,
kripërave etj. (Basu1 2012)). Koncepti i korrozionit përdoret në një sens më të gjerë, i cili
përfshin atakimin dhe të materialeve jo metalike. (M. M. Antonijevic and M. B. Petrovic
2005)
1.2 Llojet e korrozionit
Korrozioni i materialeve metalike mund të ndahet në tre grupe kryesore:
1. Korrozioni elektrokimik, ku mjedisi korrodues është uji dhe substanca elektrolitike
të tretura në të.
2. Korrozioni në lëngje të tjera si, kripëra të shkrira dhe metale të shkrira.
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3. Korrozion i thatë, ku mjedisi korrodues është një gaz i thatë, zakonisht quhet
korrozion kimik dhe si shembulli i njohur më mirë, është ai i korrozionit në
temperatura të larta. (A R Denaro, 1971)
Një lloj tjetër klasifikimi bazohet në mënyrën e identifikimit të korrozionit. Sipas këtij
klasifikimi përcaktohen tre lloje korrozioni:
1. Në grupin e parë klasifikohen: Korrozioni uniform, Korrozioni pikësor, Korrozioni
çarës dhe Korrozioni galvanik. Ky grup është lehtësisht të identifikueshme me
ekzaminime vizuale të zakonshme.
2. Në grupin e dytë klasifikohen: Korrozioni eroziv, Korrozioni kavitativ, Korrozioni
në fërkim, Korrozioni ndërkristalor dhe Korrozioni selektiv. Ky grupim kërkon
mjete suplementare për ekzaminim.
3. Në grupin e tretë klasifikohen: Korrozioni nën tension, Korrozioni në lodhje dhe
Thyeshmëria hidrogjenore. Ekzaminimi i këtij grupimi kërkon mikroskop (A. R
Denaro, 1971).
1.3. Korrozioni uniform
Ky lloj korrozioni karakterizohet nga një shkatërrim i përhapur në të gjithë sipërfaqen e
materialit ose në një pjesë të madhe të kësaj sipërfaqjeje. Në këtë rast ndodh një hollim i
përgjithshëm i trashësisë së materialit, deri në dëmtim të plotë të tij. Figura e mëposhtme
jep një pamje të përgjithshme të korrozionit uniform.

Figura 1.1. Pamje e korrozionit uniform.

Ky lloj korrozioni mund të parashikohet relativisht lehtë, rrallë herë shkakton dëmtime
serioze dhe ndonjëherë i jep një ngjyrë pamjes së jashtme të objektit.
1.4. Korrozioni pikësor
Është formë e korrozionit lokal i cili karakterizohet nga formimi i pikave (zgavrave ose
gropëzimeve) në materialet metalike. Ky tip korrozioni cilësohet si tipi më i rrezikshëm i
korrozionit, sepse është vështirë të identifikohet, të parashikohet dhe të parandalohet.
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Figura 1.2. Pamje e korrozionit pikësor.

Korrozioni pikësor fillon aty ku ndodhin dëmtime mekanike ose kimike të cipave okside
me veti mbrojtëse, aty ku ka dëmtime lokale të mbulesave mbrojtëse, ose aty ku kemi
jouniformitet të strukturës së metalit. (Popoola et al., 2013).
1.5. Korrozioni galvanik
Ky lloj korrozioni shkaktohet nga kontakti midis dy metaleve të ndryshme të vendosur në
një tretësirë elektroliti. Duke u nisur nga shkaktarët e tij mund të quhet korrozioni
bimetalik. Në qoftë se dy metale nuk janë të lidhur, secili korrodohet individualisht në një
shkallë të caktuar. Kur janë në kontakt, potenciali i korrozionit i secilit metal do të
polarizohet. Potenciali i njërit nga metalet do të polarizohet në drejtimin anodik dhe si
rrjedhojë metali korrodohet, ndërsa metali tjetër do të polarizohet katodikisht dhe shkalla e
degradimit për këtë metal do të ulet. (J M West, Van Nostrand – Reinhold, 1973.)

Figura 1.3. Skemë e korrozionit galvanik.

1.6. Korrozioni eroziv
Korrozioni i erozionit është një term që i referohet procesit të korrozionit nën veprimin e
rrjedhjes së lëngjeve. Proçesi gjithashtu mund të karakterizohet nga lëngje që përmbajnë
grimca të ngurta, ku metali goditet nga grimcat dhe në të shkaktohen gropëza. Në këtë rast
përmasa e korrozionit të erozionit do të jetë shkalla e humbjes së sipërfaqes, ose shkalla e
thellimit të korrozionit. Efekte më të zakonshme të këtij lloji korrozioni janë atakimet e
lokalizuara të cilat shfaqen në formë kanali, në formë vijash, në formë të çarash, brima të
rrumbullakëta, etj. dhe zakonisht ekspozohen si një model i drejtuar me lëvizjen e
rrjedhjes.
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Figura 1.4. Skemë e korrozionit eroziv.

Shkalla e korrozionit varet nga shkalla e rrjedhshmërisë së lëngut. Rrjedhja turbulente
rezulton me një shkallë më të lartë korrozioni sesa ajo laminare. Hyrje të shpejta të
rrjedhjes mund të rrisin korrozionin e erozionit. Procesi i korrozionit përshpejtohet në qoftë
se shpejtësia e rrjedhjes është e aftë të zhvendosë produktet e korrozionit nga sipërfaqja.
Zhvendosja e këtyre produkteve redukton polarizimin e tyre ose efektin e inhibimit.
Rrjedhja zhvendos shtresën e produkteve të korrozionit dhe shkalla e korrozionit rritet.
Mbrojtja mund të realizohet: duke ulur shpejtësinë e rrjedhjes, rrjedha të bëhet laminare,
shmangia e pengesave në drejtimin e rrjedhjes etj. (B.E.Amitha Rani and Bharathi Bai J.
Basu, 2012)
1.7. Korrozioni ndërkristalor
Është formë e korrozionit lokal i cili ndodh në kufijtë kokrrizorë ose në zona të afërta me
to, ndërsa vetë kokrrizat nuk dëmtohen në mënyrë të theksuar dhe shkaktohet kryesisht nga
ndryshime fizike dhe kimike ndërmjet zonave qendrore dhe atyre periferike të kokrrizave.

Figura 1.5. Korrozioni ndërkristalor.

Kufijtë kokrrizorë ose zonat në afërsi të tyre, varfërohen nga elementet të cilët janë
përgjegjëse të qëndrueshmërisë së materialit nga korrozioni, duke u kthyer në zona
anodike. Rrjedhimisht korrozioni përparon në formën e një hapësire të ngushtë përgjatë
kufirit kokrrizor.
1.8. Korrozioni selektiv
Ky lloj korrozioni nënkupton largimin e njërit element nga aliazhet me anë të proceseve të
korrozionit. Kjo formë korrozioni ndeshet tek aliazhet, ku njeri komponent ose njëra nga fazat është
më e ndjeshme ndaj korrozionit në krahasim me komponentet e tjera. Materiali shndërrohet në një
material poroz në trajtë thërrimesh.
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Figura 1.6. Pamje e korrozionit komponent zgjedhës.

1.9. Korrozioni i thatë
1.9.1. Korrozioni nën tension
Plasaritja e metalit shkaktohet nga kombinimi i veprimit të mjediseve korrozive dhe
tensionit të zgjatur. Korrozioni nën tension mund të shfaqet me cepa të mprehtë. Zakonisht
nuk ka plasje të produkteve të këtij lloj korrozioni. Janë supozuar një sërë mekanizmash
për këtë tip korrozioni.

Figura 1.7. Detal i korroduar nga korrozioni nën tension.

1.9.2. Korrozioni në lodhje
Është produkt i kombinimit të streseve të alternueshme ose ciklike të metaleve dhe një
mjedisi korroziv, në të cilin ai është vendosur. Fillimisht shkakton prishje të filmit mbrojtës
pasiv mbi metal, duke përshpejtuar korrozionin. Frakturat në lodhje janë të mprehta dhe
krisjet në pjesën më të madhe të rasteve janë transgranulare të ngjashme me korrozionin
nën tension, por jo i degëzuar.

Figura 1.8. Pamje e korrozionit në lodhje.
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1.9.3. Thyeshmëria hidrogjenore
Ky lloj korrozioni përfshin hyrjen e hidrogjenit nëpër një material, dukuri e cila mund të
reduktojë butësinë dhe kapacitetin mbajtës të ngarkesës, të shkaktojë krisje dhe dëmtime,
thyerjeje katastrofike në strese poshtë kufirit të stresit të materialeve të prekur prej tij.

Figura 1.9. Pamja e korrozionit me thyeshmëri hidrogjenore.

Shembuj të thyeshmërisë hidrogjenore përmendim krisjet e saldimeve apo çeliqeve të forta
kur ekspozohen në kushtet që injektojnë hidrogjen në këto materiale. Ky lloj korrozioni
nuk prek të gjitha llojet e materialeve metalike njëlloj, prandaj studimi i tij është i vështirë.
(W.von Baeckmann, W. Schenk at al, 1997)
1.10. Proçeset bazë të korrozionit
Korrozioni i metaleve në çdo mjedis përbëhet nga disa procese bazë:


Veprimi i agjentëve depolarizues, të cilët arrijnë në sipërfaqen e metalit nëpërmjet
mjedisit që e rrethon atë. Zakonisht agjent depolarizues është oksigjeni i çliruar në
mjedis ose protoni H+, i cili zakonisht ekziston në mjediset ujore.



Zhvillimi i reaksioneve elektrokimike (anodike dhe katodike), të cilat ndodhin në
sipërfaqen ndarëse midis metalit dhe mjedisit, ku më të mundshmet janë oksidimi i
metalit, reduktimi i oksigjenit dhe H+.



Krijimi i produkteve të korrozionit, të cilat janë grumbulluar në sipërfaqen e metalit
ose janë larguar prej aty në mjedis.

Këto tre procese janë esenciale për korrozionin e metaleve, sepse mungesa ose frenimi i
njërit prej tyre do të ndalonte përparimin e shkatërrimit të metalit (W.von Baeckmann,
W.Schenk at al., 1997)
1.11. Elektrokimia e korrozionit
Kur sipërfaqja e lirë okside e metalit ekspozohet në tretësirë, jonet metalike të ngarkuara
pozitivisht tentojnë të kalojnë nga metali për në tretësirë dhe çlirojnë elektrone përreth
metalit (A. R. Denaro, 1971)
𝑀 → 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒 − (1)
Grumbullimi i ngarkesave negative në metal sjell një rritje të diferencës së potencialit
midis metalit dhe tretësirës. Kjo diferencë potenciali është quajtur potenciali elektrodik ose
potenciali i metalit, i cili në këtë mënyrë bëhet më negativ. Ky ndryshim i potencialit
tenton të ngadalësojë tretjen e joneve të metalit nga tretësira mbi sipërfaqe të metalit.
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Depozitimi i joneve të metalit do të vazhdojë deri në një potencial të qëndrueshëm, derisa
shkalla e tretjes bëhet e barabartë me shkallën e depozitimit. Ky potencial quhet, potenciali
i kthyeshëm Er dhe vlera e tij varet nga përqendrimi i joneve metalike të tretura dhe
potenciali i kthyeshëm standard E0 për aktivitetin njësi të joneve metalike të depozituar
(aMn+).
Mn+ + ne- ⇌ M

Er, Mn+ / M = E0 Mn+ / M +

𝑅𝑇
𝑛𝐹

(2)

ln a Mn+

(3)

R - është konstantja e gazeve
T - është temperatura absolute
F - është numuri i Faradeit (numuri i elektroneve të transferuara).
Potenciali i metalit në tretësirë zakonisht nuk e zvogëlon potencialin e kthyeshëm, por e
bën më pozitiv sepse elektronet mund të zhvendosen nga metali nga reaksione alternative.
Në mjedise acide, elektronet mund të veprojnë me jonet e hidrogjenit, të adsorbuara nga
sipërfaqja e metalit në tretësirë duke prodhuar hidrogjen gaz. (J M West, Van Nostrand –
Reinhold, 1973.)
2H+ + 2e- → H2

(4)

Zhvillimi i reaksionit (4), lejon vazhdimin e kalimit në sasi të barabartë të joneve të metalit
në tretësirë, drejtuesi i korrozionit të metalit. Reaksioni (4) është gjithashtu i kthyeshëm
dhe ka potencial të kthyeshëm të dhënë nga mjedis acid.
𝐸𝑟 𝐻 +/𝐻2 = 𝐸 0 H+/H2 -

𝑅𝑇
𝐹

𝑙𝑛

1/2

𝑃𝐻2

(4.1)

+
𝑎𝐻

PH2 - është trysnia pjesore e hidrogjenit gaz. Në qoftë se trysnia pjesore e hidrogjenit do të
rritej, atëherë potenciali i kthyeshëm i reaksionit do të zvogëlohej, atëherë nuk do të
formoheshin më jone hidrogjeni dhe natyrisht tretja e joneve të metalit do të ndodhte në
mënyrë më efektive. Normalisht hidrogjeni largohet nga sistemi, kështu që potenciali bëhet
më negativ sesa potenciali i kthyeshëm dhe korrozioni vazhdon.
Në tretësirë neutrale, përqendrimi i joneve hidrogjen është shumë i vogël, në mënyrë që të
lejojë mundësimin e reaksionit (4) në një masë të konsiderueshme, por elektronet në metal
reagojnë me molekulat e oksigjenit, adsorbohen në sipërfaqen e metalit nga ajri i tretur në
tretësirë, duke prodhuar jonet hidroksile:
O2 + H2O + 4e- → 4OH-

(5)

Përsëri, potenciali i metalit bëhet më negativ sesa potenciali i kthyeshëm për reaksionin
(5).
𝐸𝑟 𝑂2/𝑂𝐻− = 𝐸𝑟0 𝑂2/𝑂𝐻− Jolda Zotaj
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Në këtë mënyrë, korrozioni mund të ndodhë si shumë e reaksioneve (1) dhe (5).
Në elektrokimi, elektroda në të cilën ndodh reaksion oksidimi quhet anodë. Procesi i
oksidimit përfshin humbjen e elektroneve duke sjellë si pasojë, tretjen e metalit. Kështu që,
mjedisi i korrodimit të metalit, zona ku metali tretet, është zona e anodës dhe tretja e
metalit është reaksioni anodik i korrozionit.
Elektroda në të cilën ndodh reaksion reduktimi quhet katodë. Reaksioni i reduktimit ndodh
me fitim elektronesh, si në reaksionet (4) dhe (5). Reduktimi i joneve hidrogjen dhe i
oksigjenit, përfaqësojnë reaksionet katodike të korrozionit dhe mjedisi i korrodimit të
metalit ku këto reaksione ndodhin është katoda.
1.12. Mekanizmat kryesorë që përcaktojnë shpejtësinë e korrozionit
Kur produktet e korrozionit, të tilla si hidroksidet, depozitohen në sipërfaqen e metalit, ato
mund të shkaktojnë një reduktim në burimin e oksigjenit pasi oksigjeni difuzon nëpër
depozitime, duke formuar një shtresë pak a shumë të vazhdueshme në sipërfaqen e metalit.
Përderisa shpejtësia e tretjes së metalit është e njëjtë me shpejtësinë e reduktimit të
oksigjenit, një burim i kufizuar dhe shpejtësi e kufizuar e reduktimit të oksigjenit do të
zvogëlojë gjithashtu shpejtësinë e korrozionit. Në këtë rast thuhet se korrozioni
kontrollohet nga reaksioni katodik. (Paul Chees et al., 2005)
Ky është një mekanizëm shumë i përhapur për kufizimin e korrozionit. Nëse produktet e
korrozionit zhvendosen nga sipërfaqja e metalit nga mekanizma të tillë si mjediset
korrozive që rrjedhin me shpejtësi të lartë dhe që i përkasin forcave të larta dinamike të
lëngut, shpejtësia e korrozionit mund të rritet dukshëm.
Në disa raste, produktet e korrozionit formojnë një film sipërfaqësor të dendur dhe të
vazhdueshëm oksidi, të lidhur ngushtë me strukturën kristalografike të metalit. Filmat e
këtij tipi ndalojnë kalimin e joneve të metalit nga sipërfaqja ndarëse metal-oksid për në
sipërfaqen ndarëse oksid-lëng në një shkallë të lartë, sa që shpejtësia e korrozionit mund të
jetë shumë e ulët (korrozioni kontrollohet nga reaksioni anodik). Ky fenomen është quajtur
pasivizim dhe është tipik për materialet si bakër dhe aluminin në shumë mjedise natyrale.
(J.H. Morgan (NACE) 1987)
Në figurën e mëposhtme (1.10) paraqitet mekanizmi i korrodimit të bakrit (Cu).
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Figura 1.10. Mekanizmi i korrodimit të bakrit.

Pasivizimi përshpejtohet nga sasia e mjaftueshme e oksigjenit në sipërfaqen e materialit, që
fitohet nga përqendrimi i lartë i oksigjenit në tretësirë dhe nga transporti i efektshëm i
oksigjenit, si rezultat i koveksionit të lartë (shpejtësi e madhe e rrjedhjes).
Pasivizimi mund të pengohet nga disa faktorë (filmi pasiv mund të prishet) nga:


Një pamjaftueshmëri e oksigjenit. Kjo ndodh brenda depozitave dhe në çarjet e
ngushta që mbyllin rrugën me burimin e oksigjenit (korrozion çarës).



Speciet agresive si kloruret, janë një nga shkaqet e tjera kryesore të shkatërrimit
lokal të filmit pasiv që ndodh gjatë korrozionit çarës, pikësor dhe formave të tjera të
korrozionit.



Kur materiale pak a shumë inerte vendosen në kontakt, materialet më inerte afrojnë
një ekstra zonë për reaksion katodik. Për këtë arsye shpejtësia totale e reaksionit
katodik rritet dhe kjo balancohet me një rritje të reaksionit anodik e për pasojë rritet
tretja e materialit më pak aktiv, pra ai korrodohet. (J.H. Morgan).

Në qoftë se (materiali katodik ka një zonë me sipërfaqe të madhe dhe materiali më pak
aktiv (metali anodik) ka një zonë me sipërfaqe relativisht të vogël, një reaksion i madh
katodik duhet të balancohet nga reaksioni korrespondues i madh anodik, i përqendruar në
një zonë me sipërfaqe të vogël. Intensiteti i reaksionit anodik, d.m.th. shpejtësia e
korrozionit, bëhet e lartë. Kështu raporti i sipërfaqeve midis materialit katodik dhe anodik
është shumë i rëndësishëm dhe duhet të mbahet sa të jetë e mundur i ulët.
1.13. Shprehjet e matjes së shpejtësisë së korrozionit
Ka tre metoda kryesore që janë përdorur për të shprehur shpejtësinë e korrozionit:


Reduktimi i trashësisë së materialit për njësinë e kohës



Humbja e peshës së materialit për njësi sipërfaqe dhe kohë



Densiteti i rrymës së korrozionit.

Reduktimi i trashësisë për njësi të kohës është masë me domethënie të madhe praktike dhe
shumë interesante. Në sistemin metrik kjo masë zakonisht shprehet me mm/vit. Në disa
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literatura mund të gjendet akoma si milje/vit (mpy) = 1/1000 inç/vit, por ka mundësi të
gjendet edhe si inç/vit (ipy). (C. Edeleanu, M.A., Ph.D. Tube Investments Research
Laboratories, Cambridge)
Humbja në peshë për njësi sipërfaqe dhe kohe është përdorur zakonisht në kohët e
hershme, kryesisht pasi humbja në peshë ishte zakonisht përcaktimi i drejtpërdrejtë sasior
në testimin e korrozionit. Në këtë rast mostrat peshohen para dhe pas ekspozimit në
mjedisin korrodues. Mbi këto baza mund të njehsohet reduktimi i trashësisë si humbje në
peshë për njësi sipërfaqje/densitet.
Është e kuptueshme që shpejtësia e korrozionit gjithashtu mund të shprehet nga densiteti i
rrymës së korrozionit. Shpejtësia e tretjes (shpejtësia e korrozionit) është sasia e joneve të
metalit të zhvendosura nga metali për njësi sipërfaqe dhe njësi kohe. (M. M. Antonijev and
M. B. Petrovic 2025)
Ky transport i joneve mund të shprehet si rrymë elektrike për njësi të sipërfaqes, d.m.th.
densiteti i rrymës anodike ia = densitetin e rrymës së korrozionit (ikorr). Nëse preferohet të
shprehet densiteti i rrymës së korrozionit lokal në zonat anodike ikorr = ia = Ia/Aa, ku Aa
është sipërfaqja e zonës anodike. Megjithatë, zakonisht densiteti mesatar i rrymës së
korrozionit mbi të gjithë sipërfaqen e zonës A jepet si:
ikorr = ia = Ia/A.

(6)

Mënyrat më të përshtatshme të përdorura për njehsimin e shpejtësisë së korrozionit varet
nga fakti se çfarë forme të korrozionit përfshin njehsimi.
Densiteti i rrymës së korrozionit, është një madhësi veçanërisht e përshtatshme e
shpejtësisë së korrozionit kur trajtohet teoria e korrozionit sidomos kur kryhen testime
elektrokimike për korrozionin. Në testimin e korrozionit njësia μA/cm2 është nga më të
përdorshmet.
Marrëdhënia midis reduktimit të trashësisë për njësi kohe ds/dt (mm/vit) (në ç’do anë të
korroduar të mostrës) dhe densitetit të rrymës së korrozionit (𝑖𝑘𝑜𝑟𝑟 ) me njësi (μA/cm2)
përcaktohet nga ekuacioni i Faradeit dhe konkludon në formulën e mëposhtme:
(7)
a - masa atomike e metalit.
i - densiteti i rrymës së korrozionit (µA/cm2)
n - numuri i elektroneve të humbura ose valenca.
D- densiteti i metalit (për bakrrin 8.96 dhe për aluminin 2.7) g/cm3.
K- koeficient proporcionaliteti vlera e të cilit varet nga mënyra si do të shprehet shpejtësia,
ose e thënë më saktë nga njësia e shpejtësisë. Kështu kur shpejtësia shprehet me mm/vit
atëherë K = 0.00327.
Shpejtësia e korrozionit e shprehur në g/m2 orë dhe në mm/vit llogaritet si më poshtë:
𝑉(

𝑔
)
𝑚2 𝑜𝑟ë

=

∆𝑚
𝑆∙𝑡

(8)

∆𝑚 - ndryshimi i masës, në g
S- sipërfaqja e përgjithshme e mostrës, në 𝑚2
t- koha e ekspozimit të mostrës, në orë.
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𝑉(𝑚𝑚) =
𝑣𝑖𝑡

87.6∙∆𝑚

(9)

𝑑∙𝐴∙𝑡

∆𝑚 - ndryshimi i masës, në 𝑚𝑔
A- sipërfaqja e mostrës në 𝑐𝑚2
d- dendësia e mostrës, në

𝑔
𝑐𝑚3

t- koha e ekspozimit, në orë.
Lidhja midis 𝑉(𝑚𝑚) dhe 𝑉(
𝑣𝑖𝑡

𝑔
)
𝑚2 𝑜𝑟ë

është vendosur sipas tabelës së referencës (Tab. 1.1), e cila

paraqitet një mënyrë të thjeshtë të konvertimit të njësive më të përdorura për shpejtësinë e
korrozionit të njehsuara me metodën e humbjes në peshë, për të gjitha metalet:
Tabela 1.1. Mënyra e konvertimit të njësive të shpejtësisë së korrozionit, e njehsuar me
metodën e humbjes në peshë.

mA /cm2
1
0.306 nd/M
0.00777 nd/M
0.112 n/M

2

mA /cm
mm/vit
mpy
g /m ditë
o

mm /vit
3.28 M/nd
1
0.0254
0.365 /d

mpy
129 M/nd
39.4
1
14.4/d

g /m2 ditë
8.95 M/n
2.74 d
0.0694 d
1

mpy = mili-inch për vit

o

n = numuri i elektroneve të humbur sipas reaksionit të korrozionit
(procesi i oksidimit të metalit)
o

M = masa atomike e metalit

o

d = dendësia e metalit

Nëse lexohet tabela nga e majta në të djathtë:
1 mA /cm2 = (3.28 M/nd) mm /vit = (129 M/nd) mpy = (8.95 M/n) g /m2 ditë
Për aluminin (Al): 1mm/vit =

2.74xd(Al)

x (

𝑔

𝑚2 𝑜𝑟ë

24

)

Dhe formula e konvertimit:
𝑉(𝑚𝑚) = 3.24 x 𝑉(
𝑣𝑖𝑡

Për bakrin (Cu): 1mm/vit =

2.74xd(Cu)
24

x (

𝑔
)
𝑚2 𝑜𝑟ë

𝑔
𝑚2 𝑜𝑟ë

)

Dhe formula e konvertimit:
𝑉(𝑚𝑚) = 0.98 x 𝑉(
𝑣𝑖𝑡
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1.14. Termodinamika e korrozionit
Duke pasur parasysh ligjet e termodinamikës, ekziston një tendencë e tillë që sistemet me
gjendje me energji të lartë të kalojnë në gjendjet me energji më të ulët. Metalet duke rënë
në kontakt me elementet përbërës të mjedisit shkatërrohen, pra ndodh procesi i korrozionit
(W.von Baeckmann, W.Schenk at al, 1997).
Të gjitha reaksionet midis substancave (elemente ose komponime), varen nga ndryshimi i
energjisë së lirë të Gips-it (ΔG) që i shoqëron këto reaksione. Reaksionet spontane, në të
cilat bën pjesë dhe korrozioni, ndodhin vetëm atëherë kur ΔG ka vlerë negative (ΔG < 0).
Në temperaturën e dhomës shumica e komponimeve kimike metalike kanë vlerë më të ulët
(më negative) të ΔG se sa metali i palidhur, kështu që shumë metale kanë tendencë të
theksuar që të korrodohen. Ndryshimi i energjisë së lirë të Gips-it e proçesit të korrozionit,
bazuar në ndryshimin e potencialeve dhe ngarkesës elektrike të transportuar jepet me
barazimin:
ΔG = nEF.
E - është potenciali i matur në volt (V)
n - është numri i elektroneve të transportuara gjatë reaksionit të korrozionit
F - është konstantja e Faradeit, e cila paraqet sasinë e elektricitetit të transportuar nga një
mol elektrone dhe ka vlerën 96494 C/mol.
Për reaksionin: A + B → C + D
Ndryshimi i energjisë së lirë shprehet me barazimin:
ΔG = ΔG0 + RT 𝑙𝑛

[𝐶][𝐷]
[𝐴][𝐵]

(10)

R është konstanta universale, vlera e së cilës është 8,314 J/mol K
T është temperatura në shkallë K.
Simboli (0) paraqet gjendjen standarde të parametrave në 298 K dhe 1 atm.
Madhësitë në kllapa katrore paraqesin përqendrimin e specieve në reaksionin korrelues të
ekuilibrit në tretësirë, të shprehur në mol/L.
Potenciali elektrodik i bazuar në ndryshimin e ΔG të reaksionit jepet me barazimin e
Nerstit.
Reaktante → Produkte
E = E0 – RT 𝑙𝑛

[𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡]
[𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡]

(11)

Ekuacioni i Nernstit përshkruan se si potenciali i elektrodës ndryshon me ndryshimin e
përqendrimeve të substancave pjesëmarrëse në reaksion.
1.15. Teknikat e mbrojtjes nga korrozioni
1.15.1. Zgjedhja e materialit të përshtatshëm.
Për të siguruar funksionim të gjatë dhe pa probleme të një metali, është me rëndësi të
madhe të zotërohen njohuri rreth korrozionit dhe efektit që mund të ketë ky proces nga
mjedisi rrethues. Një pjesë e konsiderueshme e dëmit material dhe problematikave të
shkaktuara nga korrozioni mund të eliminohet duke zgjedhur një material sa më të
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përshtatshëm për një përdorim të caktuar. Në zgjedhjen e materialeve metalike ndiqen
paraprakisht disa hapa:


Përzgjedhja paraprake bazuar në përvojën, disponueshmërinë dhe aspektet e
sigurisë.



Testimi laboratorik. Rivlerësimi i materialeve dukshëm të përshtatshme në kushtet
e procesit.



Interpretimi i rezultateve laboratorike dhe të dhënave të tjera, efekti i papastërtive të
mundshme, temperatura e lartë, trysni e lartë dhe prania e ajrit në pajisje.



Vlerësimi ekonomik i materialeve dukshëm të përshtatshme. Vlerësimi i kostos së
materialit dhe e mirëmbajtjes së tij në mënyrë që të ketë jetëgjatësi, si dhe i kostos
së degradimit të produktit.



Përzgjedhja përfundimtare.

1.15.2. Veprimi për përmirësimin e vetive korroduese të mjedisit. Përdorimi i
inhibitorëve.
● Projektimi i përshtatshëm.
● Mbrojtje elektrokimike (katodike dhe anodike).
Gërryerja elektrokimike e metaleve ndodh kur elektronet nga atomet në sipërfaqen e
metalit, transferohen në një depolarizues të përshtatshëm të elektronit. Gërryerja e një
metali në mjedise të lëngëta varet kryesisht nga:
 Përmbajtja e oksigjenit, joneve klorure apo sulfure.
 Temperatura.
 Vlera e pH
Një nga mënyrat më të thjeshta për të parandaluar korrozionin, është përdorimi i një metali
rezistent ndaj korrozionit si çeliku, inoksi, apo nikeli. Këto metale kanë një përbërje të tillë
për t'i rezistuar korrozionit dhe përdorimi i tyre zvogëlon nevojën për të zbatuar masa
shtesë të mbrojtjes nga korrozioni. Uji duhet të jetë i pranishëm për të shërbyer si një
mjedis për transportin e joneve. Depolarizuesit më të zakonshëm janë oksigjeni, acidet dhe
kationet e metaleve më pak aktive. Për shkak se elektronet rrjedhin përmes objektit
metalik, rajonet anodike dhe katodike (dy gjysmat e qelizës elektrokimike) mund të jenë në
vende të ndara. Zonat anodike priren të zhvillohen në vendet ku metali është i stresuar ose
është i mbrojtur nga oksigjeni. Kontakti me një lloj metali tjetër, qoftë direkt ose indirekt,
do të çojë në korrozionin e metalit më aktiv. Gërryerja e metalit mund të frenohet duke
galvanizuar, domethënë duke e veshur metalin, me një metal më aktiv shpërbërja e të cilit
lë një ngarkesë negative në metal, duke penguar tretjen e mëtejshme të tij. Mbrojtja
katodike duke përdorur një burim të jashtëm të tensionit, përdoret gjerësisht për të mbrojtur
tubacionet në strukturat nëntokësore. Burimi mund të jetë një anodë flijuese prej zinku ose
alumini, ose një burim rryme elektrike. Korrozioni mund të përcaktohet si përkeqësimi i
materialeve nga proceset kimike. Prej tyre, më e rëndësishmja deri tani është korrozioni
elektrokimik i metaleve, në të cilin procesi i oksidimit M → M + + e– lehtësohet nga prania
e një pranuesi të përshtatshëm të elektronit, i referuar në shkencën e korrozionit si
depolarizues. (Stephen Lower, 2013) Korrozioni shpesh fillon në një vend (1) ku metali
është nën tension (në një kthesë ose saldim) ose është i izoluar nga ajri (ku dy pjesë
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metalike janë bashkuar ose nën një film ngjyrosës të lirshëm). Jonet metalike shpërndahen
në filmin e lagështisë dhe elektronet migrojnë në një vend tjetër (2) ku ato merren nga një
depolarizues. Oksigjeni është depolarizuesi më i zakonshëm; jonet e hidroksidit që
rezultojnë reagojnë me jonet e metalit, për të formuar përzierjen e oksideve të tij me ujë, si
produkte korrozioni.
● Aplikimi i mbulesave.
Krahas metodave të ndryshme që përdoren praktikisht për të frenuar korrozionin, një
përdorim mjat të madh ka gjetur veshja e jashtme e metaleve. Për shkak të mbrojtjes së
dobët të polimerit për të mos lejuar depërtimin e solucionit gërryes në sipërfaqen metal /
veshje, rezistenca e korrozionit të veshjes me polimer zvogëlohet gradualisht. Kohët e
fundit, nanopjesëza, u janë shtuar veshjeve për të përmirësuar vetitë e tyre kimike,
mekanike dhe optike. Nanoveshjet ose kanë përbërës në nanometër ose bëhen nga shtresa
që janë nën 100 nm. Nanoveshjet për shkak të karakteristikave të tyre të ndryshme, të tilla
si fortësia e sipërfaqes, cilësia e ngjitësit, ngarkesa e gjatë dhe përveç kësaj, moskorrodimi
në temperaturë të lartë dhe për të përmirësuar vetitë e tij tribiologjike, përdoren në mënyrë
efektive për të zvogëluar ndikimin e një mjedisi gërryes. Për më tepër, nanoshtresat
përdoren në trashësi të hollë dhe të butë, e cila lejon përshtatshmërinë në projektimin e
pajisjeve, mirëmbajtjen dhe shpenzimet e ulët e punës.

Figura 1.11. Metali me dhe pa shtresë mbrojtëse.

Kjo lloj mbrojtjeje, përfshin përdorimin e nanomaterialeve për të prodhuar frenues
korrozioni me performancë të lartë dhe veshje rezistente ndaj korrozionit. Midis këtyre
mundësive, përzgjedhja zakonisht bëhet në bazë të vlerësimeve ekonomike, por ka edhe
raste kur ajo bazohet në aspekte të tilla si paraqitja, mjedisi dhe siguria. Kombinimi i
këtyre mënyrave me njera-tjetrën që në stadin e projektimit, është mënyra më e mirë për të
pasur mbrojtje më të mirë. (Paul Chees, Gronveld and Karnov, 2005)

1.15.3. Teknika e mbrojtjes katodike.
Mbrojtja katodike dhe anodike mund të bëhet në dy forma:
1. Duke përdorur anodat galvanike,
2. Duke ushtruar rrymë.


Sistemet e anodave galvanike përdorin metale reaktive si anoda ndihmëse të cilat
janë në kontakt elektrik direkt me metalin që do të mbrohet. Diferenca e
potencialeve midis anodës dhe metalit, që varet nga pozicionet relative të tyre në
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serinë elektrokimike duke shkaktuar një rrymë pozitive që rrjedh në elektrolit, nga
anoda për tek metali. Kështu që, e gjithë sipërfaqja e metalit bëhet më e ngarkuar
negativisht dhe sillet si katodë. Metalet më të përdorur si të sakrifikuar janë
alumini, zinku dhe magnezi. Këto metale kanë treguar një performancë të lartë dhe
karakteristika shpërbërëse, të cilat shërbejnë mjaft mirë për të mbrojtur materiale si
çeliku. (Paul Chees, Gronveld and Karnov, 2005)
2M → 2M2+ + 4e- (korrozioni),


O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

Sistemet e ushtrimit të rrymës përdorin anoda inerte dhe burime të jashtme energjie
për të kaluar rrymën nga anoda tek sipërfaqja e katodës. Ky lloj aplikimi i mbrojtjes
katodike, zbatohet i ngjashëm edhe në tanket e ruajtjes/magazinimit të metaleve, në
strukturat në det të hapur dhe gjithashtu për të përforcuar strukturat betonite.

Avantazhet dhe përdorimi i mbrojtjes katodike: Avantazhi kryesor i mbrojtjes katodike
ndaj të gjitha formave të tjera të mbrojtjes nga korrozioni është, që ai aplikohet lehtë duke
vendosur një rreth metalik përqark çelikut dhe efektshmëria e tij mund të monitorohet
vazhdimisht. Mbrojtja katodike aplikohet gjerësisht në strukturat shtresore për të siguruar
kontrollin e korrozionit në mjedise ku shtresa mund të jetë dëmtuar. Ai mund të aplikohet
në strukturat ekzistuese për të zgjatur jetën e tyre (R Bianchetti, 2000). Ky aplikim mund të
përdoret për të ofruar siguri, mandej edhe për çarje apo brima të vogla në metal të cilat nuk
mund të tolerohen për asnjë arsye, qoftë sigurie apo mjedisore. Mbrojtja katodike mundet,
në parim të aplikohet në çdo strukturë metalike që është në kontakt me një elektrolit. Në
praktikë, përdorimi i saj kryesor është, që të mbrojë strukturat metalike të vendosura në
tokë apo të zhytura në ujë. Ajo nuk mund të përdoret për të parandaluar korrozionin
atmosferik në metale.
Aplikimi i mbrojtjes katodike: Për të aplikuar mbrojtjen katodike duhet gjithmonë mendimi
i specializuar i ekspertëve të kualifikuar në këtë fushë. Megjithëse parimi është i thjeshtë,
ka mjaf faktorë të cilët mund të rrezikojnë efektshmërinë e sistemit. (J.H. Morgan, 1987).
Strukturat të cilat zakonisht mbrohen me mbrojtje katodike janë sipërfaqet e jashtme si:
tubacionet, trupat e anijeve, cisternat e magazinimit, strukturat e skelave, shufrat e çelikut
cilindrike apo të tjera, platformat në det të hapur, strukturat nëndetare dhe lundruese.
 Sistemi i mbrojtjes katodike me burim rryme të jashtme.
Siç u tha edhe më lart, mbrojtja katodike mund të realizohet me anë të një burimi të
jashtëm të rrymës ose me anoda të sakrifikueshme. Mbrojtja katodike me burim rryme të
jashtëm funksionon me parimin e kalimit të një rryme të dobët me drejtimin: nga një
anodë permanente (e instaluar mbi sipërfaqe të tokës apo përbri metalit) për tek armatura.
Burimi i rrymës duhet medoemos të furnizojë me rrymë të mjaftueshme anodën, që të
ndërpresë reaksionin anodik në armaturë dhe në sipërfaqen e çelikut të zhvillohet vetëm
reakasioni primar katodik.
Më poshtë jepen skemat e aplikimit të mbrojtjes katodike:
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Figura 1.12. Skemë e mbrojtjes katodike.

1.15.4. Teknika e mbrojtjes anodike
Kjo metodë është më shpesh e përdorur kur mbrojtja katodike nuk është e mundur, sepse
kjo është më pak e kushtueshme dhe lehtësisht më e aplikueshme. Qëllimi kryesor i kësaj
është arritja e pasivizimit të metalit që duhet mbrojtur (C. Edeleanu, M.A., Ph.D. 1960)
Metalet që mund të pasivizohen:
a) Metalet të cilët mund të pasivizohen nga oksidimi dhe aktivizohen nga reduktimi janë
ato, të cilat kanë okside me tretshmëri të ulët dhe kështu korrozioni ka një kulm (kulmi
është tek vija ndarëse e joneve në diagramën Purbe të mëposhtme).
b) Sa më i ulët të jetë ky kulm në diagramën Purbe, aq më i lehtë do të jetë pasivizimi i
metalit nga oksidimi dhe njëkohësisht do të jetë e vështirë të riaktivizohen metalet e
pasivizuar nga reduktimi. (C.Fischer et al., 1997).
Pasivizimi mund të arrihet në disa mënyra:


Duke përdorur një metal që përmban oksid në sipërfaqe (i cili është i patretshëm), si
dhe prania e një agjenti oksidues për formimin e oksidit.



Aplikimi i polarizimit anodik, në mënyrë që të ruajë oksidin në mënyrë konstante.

Mbrojtja anodike është më shumë e përdorur në shtimin e substancave oksiduese si:
kromatet apo nitritet si inhibitorë korrozioni. Në kufirin metal/tretësirë në të cilin
korrozioni është i vogël për shkak të imunitetit, korrozioni rritet në përgjithësi nga shtimi i
agjentëve oksidues apo polarizimit anodik. Diagrami për aluminin (Al) është treguar në
Figurën 1.13. Midis pH = 4 dhe 8.5, formohet një cipë e hollë dhe shumë e qëndrueshme e
oksidit të aluminit të hidratuar, duke mbrojtur metalin. Shkalla e korrozionit të aluminit në
ujë të pastër është jashtëzakonisht e ulët edhe pse forca lëvizëse e korrozionit është shumë
e madhe - rreth 2.8 volt. Sidoqoftë, me kalimin e kohës ekziston një tendencë që goditja të
ndodhë në pika të dobëta në shtresën e oksidit, kështu që për shumicën e përdorimeve në
natyrë - të tilla si kornizat e dritareve, çatitë dhe veshjet e ndryshme - së pari alumini
anodizohet - duke pasur parasysh një trajtim sipërfaqësor që trash artificialisht shtresën e
oksidit për ta bërë atë edhe më mbrojtëse. Në procesin e anodizimit, metali futet në një
banjë me ujë që përmban aditivë të ndryshëm për të nxitur rritjen e shtresës kompakte
(p.sh. acid borik), pastaj bëhet pozitive në mënyrë elektrike, duke tërhequr atomet e
oksigjenit në molekulat polare (F. Michael et al., 2012).
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Figura 1.13. Diagrama Purbe për aluminin.

Atomet e oksigjenit të bashkangjitur reagojnë me metalin për të dhënë më shumë shtresë
okside siç tregohet në figuën 1.14. Shtresa madje mund të ngjyroset për qëllime dekorative,
duke shtuar agjentë ngjyrosës në banjë nga fundi i procesit. Sidoqoftë, në ujë me prezencën
e shumë joneve të tjera edhe kjo shtresë e anodizuar mund të prishet. Kjo është arsyeja pse
alumini gërryhet në ujë deti. Jonet klorure (Cl-) janë shumë agresive ndaj shtresës okside.

Figura 1.14. Skema e korrozionit të aluminit.

Diagrami Purbe pë bakrin (Cu) është treguar në figurën 1.15. Teoria e elektrokimisë e
shpjegon mirë që, Cu është termodinamikisht i paqëndrueshëm në H2O në prani të
oksigjenit. Nëse oksigjeni është i pranishëm në H2O të dejonizuar, ai mund të lidhë
elektronet e tepërta të prodhuara nga shpërbërja e Cu,
O2 (g) + 2H2O (l) + 4e→4OH- (aq) (2b)
duke lejuar të vazhdojë korrozioni i Cu. Shkalla e korrozionit të Cu në DI H2O varet nga
përqendrimi i oksigjenit të tretur, temperatura dhe pH, me një shkallë maksimale të
korrozionit për një përqendrim të oksigjenit të tretur prej 200 deri 300 ppb (R. Dortwegt
at.al.2001). Përdorimi i oksigjenit të tretur në DI H2O është propozuar si një mënyrë për të
përmirësuar efektivitetin e pastrimeve post-CMP (d.m.th. për heqjen më efektive të Cu
korrozionit në sipërfaqe). Sidoqoftë, përqendrimi i lartë i oksigjenit në DI H2O mund të
shkaktojnë korrozion gjatë pastrimeve të shtresës së lëmuar. (J M West, Van Nostrand –
Reinhold, 1973.)
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Figura 1.15. Diagrama Purbe e bakrit.
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KAPITULLI 2
KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME NË LIDHJE ME INHIBITORËT

2. Mbrojtja e metaleve nga korrozioni me anë të inhibitorëve
Inhibitorët janë substanca ose komponime të cilat veprojnë me sipërfaqen e metalit, ose me
mjedisin në të cilën metali është ekspozuar, duke i dhënë kështu sipërfaqes një nivel të
mirë mbrojtjeje. Inhibitorët zakonisht veprojnë duke u absorbuar në sipërfaqen metalike,
duke bërë mbrojtjen me anë të formimit të një shtresë të hollë në formën e një filmi të
hollë. Përdorimi i inhibitorëve kimikë për të ulur sa më shumë procesin e korrozionit është
i ndryshëm në procese të ndryshme. (Fontana, 1987; Al-Turkustani and Al-Marhabi, 2012).
Në proceset industriale, inhibitorët kanë qenë dhe janë konsideruar si të parët në radhë për
të bërë mbrojtjen nga korrozioni. Një inhibitor korrozioni i efektshëm bën që, kur përdoret
në sasi të vogla në një ambient të caktuar, e ul shkallën e korrozionit në mënyrë mjaft të
ndjeshme. (Al-Qasmi, Noha Mosa, 2010). Inhibitorët e korrozionit janë të llojeve të
ndryshme.

Figura 2.1. Mbrojtja e aluminit nga korrozioni:a) pa inhibitor, b)me inhibitor, c) me film mbrojtës.

Studiues të ndryshëm për vite me radhë janë përpjekur për të gjetur inhibitorë të
përshtatshëm me natyrë organike për mjedise të ndryshme korroduese (Bouklah et al.,
2005; Evans, 1976). Inhibitorët zvogëlojnë ose parandalojnë reagimin e metaleve me
mjedisin rrethues, pra zvogëlojnë shpejtësinë e korrozionit me anë të:
 adsorbimit të joneve ose molekulave në sipërfaqe të metalit
 rritjes ose zvogëlimit të reaksioneve anodike ose katodike
 zvogëlimit të shpejtësisë së difuzionit (lëvizjes) të agjentëve korrodues për në
sipërfaqen e metalit
 ulin rezistencën elektrike të sipërfaqes së metalit.
Inhibitorët kanë përparësi për tu përdorur, për shkak të lehtësisë së aplikimit të tyre.
Kur zgjidhet një inhibitor duhet të merren në konsideratë disa faktorë:
 kostoja
 sasia
 lehtësia në mundësinë e aplikimit
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 siguria ndaj mjedisit dhe gjallesave në të.
Në figurën 2.2 paraqitet varësia midis përqendrimit të inhibitorit dhe shpejtësisë së
korrozionit.

Figura 2.2. Shpejtësia e korrozionit në funksion të përqendrimit të inhibitorit.

Ndërsa në figurën 2.3 paraqitet varësia midis përqendrimit të inhibitorit dhe efektivitetit të
inhibimit. Këto varësi janë studiuar nga Sieverts and Leug dhe figurat janë të ngjashme me
izotermat e adsorbimit. Inhibitorët e korrozionit përgjithësisht përdoren në përqendrime të
vogla. Një inhibitor i korrozionit duhet të mbrojë metalin prej korrozionit, por gjithashtu ai
duhet të jetë miqësor (jotoksik) me mjedisin.

Figura 2.3. Efektiviteti i inhibimit i inhibitorit si funksion i përqendrimit të inhibitorit.

Një inhibitor i korrozionit mund të zbusë (ngadalësojë) korrozionin në dy mënyra:
 Në disa raste një inhibitor mund të ndryshojë mjedisin korrodues, në jokorrodues ose
në më pak korrodues nëpërmjet veprimit të tij me agjentët korrodues.
 Në raste të tjera, inhibitori i korrozionit vepron me sipërfaqen e metalit dhe bën
mbrojtjen e metalit nga korrozioni.
Prandaj sipas mënyrës së veprimit inhibitorët mund të klasifikohen në dy klasa:
 modifikues të mjedisit
 inhibitorë të adsorbimit.
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Në rastin e modifikuesve të mjedisit, veprimi dhe mekanizmi i inhibimit është një
ndërveprim i thjeshtë midis agjentit korrodues dhe mjedisit, duke parandaluar atakimin e
metalit nga këta agjentë. Kjo është ilustruar nga zhvendosësit e oksigjenit si hidrazina
(N2H4) ose sulfiti i natriumit (Na2SO3) së bashku me nitratin e kobaltit (Co(NO3)2) dhe
biocidet, të cilat përdoren për inhibimin e korrozionit mikrobiologjik. Në rastin e
korrozionit në tretësira asnjanëse dhe alkaline, reduktimi i oksigjenit është reaksioni
katodik, i cili mund të zbutet nga zhvendosësit e oksigjenit dhe kështu korrozioni inhibohet
(frenohet).
𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 −

Reaksioni katodik:
Zhvendosës i oksigjenit:

(2.1)
+

5𝑂2 + 2𝑁2 𝐻4 → 2𝐻2 𝑂 + 4𝐻 + 4𝑁𝑂2

(2.2)

2𝑆𝑂32− + 𝑂2 → 2𝑆𝑂42−

(2.3)

Në rastin e inhibitorëve të cilët adsorbohen në sipërfaqen e metalit, mekanizmi i inhibimit
kalon nëpër dy hapa:
 Transporti i inhibitorit në sipërfaqen e metalit
 Veprimi midis metalit dhe inhibitorit.
Procesi është i ngjashëm me transportin e barnave në trupin e njeriut, pra transporti i tyre
në vendin e duhur, për të sigurar shërimin e sëmundjes.(A.Çaçi 2018)
Në varësi të tipit të raksionit që inhibojnë inhibitorët, pra reaksione katodike dhe/ose
anodike, klasifikohen në:

Figura 2.4. Klasifikimi i inhibitorëve të adsorbimit.

 Inhibitorët katodikë inhibojnë (frenojnë) çlirimin e hidrogjenit në tretësirat acide ose
reduktimin e oksigjenit në tretësirat asnjanëse ose alkaline. Gjithashtu është vënë re
se në praninë e inhibitorëve katodikë ndodhin ndryshime në anën katodike të kurbës
së polarizimit, siç tregohet në figurën 2.5. Në figurën 2.5 shohim ndryshimet që
vihen re në anën katodike të lakores pa praninë e inhibitorit dhe në praninë e
inhibitorit. Në përgjithësi, inhibitorë katodikë janë komponime me vlerë
mbipotenciali të lartë për hidrogjenin në tretësira acide dhe ato që formojnë
komponime të patretshme në tretësira alkaline. Disa shembuj të inhibitorëve të tillë
janë: fosfatet inorganike, silikatet, ose boratet në tretësira alkaline, të cilat inhibojnë
reduktimin e oksigjenit në zonat katodike. Komponime të tjera siç janë, karbonatet e
kalciumit dhe magnezit (CaCO3, MgCO3), për shkak se nuk janë shumë të tretshme, i
bllokojnë zonat katodike.
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Figura 2.5. Lakoret e polarizmit në prani të inhibitorit katodik.

 Inhibitorët anodikë janë efektivë në zonën me pH = 6.5-10.5 (pra në zonat asnjanëse
dhe alkaline). Inhibitorë anodikë mjaft të mirë janë oksianionet si: kromatet,
molibdatet, tungstanatet dhe nitrate e natriumit. Këto oksianione mendohet se luajnë
një rol mjaft të mirë në riparimin e defekteve në shtresën pasive që formohet në
sipërfaqen e metalit. Në rastin e kromateve dhe dikromateve duhet pasur kujdes në
sasinë e inhibitorit që do të përdoret. Efekti i përqendrimit të inhibitorit në lakoret e
polarizimit potenciodinamik parqaitet në figurën 2.6. Në këtë figurë shihet qartë, që
mbrojtja arrihet kur është e pranishme një sasi e mjaftueshme e inhibitorit. Ashtu siç
duke qartë që mbrojtja nga korrozioni është e dobët kur sasia e inhibitorit është e
pamjaftueshme. (A.Çaçi 2018) Kjo sjellje shfaqet kryesisht kur përdoren dikromatet
(Cr2O7)2-) si inhibitorë. Në rastet kur përqendrimi i inhibitorit të përdorur është i
pamjaftueshëm ai mund të konsiderohet si “inhibitor i rrezikshëm”.
 Inhibitorët e llojit të përzier prekin të dyja anët e lakoreve të polarizimit, pra atë
anodike dhe katodike. Komponimet organike funksionojnë si inhibitorë të llojit të
përzier. Inhibitorët organikë adsorbohen në sipërfaqe të metalit duke penguar kështu
konsumimin e anodës dhe reduktimin e oksigjenit në zonat katodike, siç tregohet në
figurën 2.7 (Sastri, 2011).
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Figura 2.6. Diagrama e polarizimit të një metali aktiv-pasiv që tregon varësinë e rrymës ndaj
përqendrimit të inhibitorit të tipit të pasivizimit.

Figura 2.7. Mbrotja e metaleve nga korrozioni me anë të inhibitorëve organikë.

2.1. Efektiviteti i inhibitorëve
Në përgjithësi, efektiviteti i një inhibitori rritet me rritjen e përqendrimit të inhibitorit ( një
inhibitor i mirë mund të na jap 95% efektivitet në një përqendrim prej 0.008% dhe 90% në
një përqendrim prej 0.004%).
Efektiviteti i inhibitorëve njehsohet me formulën:
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%=

𝑉𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏−𝑉𝑚𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏
𝑉 𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏

∙ 100 (12)

V pa inhib – shpejtësia e korrozionit pa inhibitor
V me inhib – shpejtësia e korrozionit me inhibitor. (Al-Qasmi, Noha Mosa, 2010)

2.2. Klasifikimi i inhibitorëve
2.2.1. Klasifikimi i inhibitorëve sipas mjedisit kimik
Sipas mjedisit kimik inhibitorët klasifikohen në disa mënyra: (Bouklah et al., 2005; Evans,
1976|).


Në mjedis bazik

Inhibitorët në mjedis bazik, janë inhibitorët të cilët mbrojnë metalin në mjedis bazik.
Metalet të cilët bëhen subjekt i atakimit gërryes janë ata metale, grupet hidrokside të tyre
janë amfoterike dhe ato metale të cilët janë të veshur me një shtresë okside mbrojtëse e cila
prishet nga prania e alkaleve. Atakimi gërryes ndodh për shkak të formimit të korrozionit
pikësor dhe korrozionit çarës. Substancat organike të cilat përdoren si inhibitorë janë
taninet, agar-agari, xhelatina, por përdoren dhe komponime të tilla me një efikasitet të lartë
mbrojtës, tiureja, fenolet e të tjerë.


Në mjedis acid

Inhibitorët në mjedis acid janë ato lloje inhibitorësh të cilët mbrojnë metalin në mjedise
acide. Ndër inhibitorët të cilët përdoren në tretësira acide janë inhibitorët të cilët përmbajnë
lidhje shumëfishe, hidrokarburet me lidhje trefishe, alkoolet acetilinike, sulfoksidet dhe
komponime heterociklike të cilët përmbajnë azot.
Në tretësirat acide reaksionet anodike dhe katodike janë respektivisht, oksidimi i metalit
dhe reduktimi joneve hidrogjen:
Reaksioni anodik:

𝑀0 → 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒−

(2.5)

Reaksioni katodik:

𝐻 + + 𝑒 − → 𝐻,

(2.6)

𝐻 + 𝐻 → 𝐻2

(2.7)

Në tretësirat e ngopura me ajër, reduktimi katodik i oksigjenit ndodh në pH mbi 3,0.
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(2.8)

𝑂2 + 2𝐻 + + 4𝑒 − → 2𝑂𝐻 −
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Figura 2.8. a) Lakoret e polarizimit anodik dhe katodik, b) Një paraqitje skematike që tregon
korrozionin e metalit, mbrojtjen dhe efektin e inhibitorit.

Inhibitori i shtuar në sistem mund të ngadalësojë shpejtësinë e reaksioneve anodike,
reaksioneve katodike ose të dy reaksoneve anodike dhe katodike. Ndryshimi i potencialit të
korrozionit pas shtimit të inhibitorit mund të tregojë se procesi është inhibuar. Një inhibitor
mund të pengojë ose reaksionin anodik ose reaksionin katodik ose të dy proceset, anodike
dhe katodike (A.Çaçi 2018). Ndryshimi i potencialit në vlera pozitive pas shtimit të
inhibitorit tregon frenimin e reaksionit anodik, dhe një ndryshim i potencialit në vlera
negative tregon frenimin e procesit katodik. Rastet kur nuk kemi asnjë ndryshim të
dukshëm në vlerën e potencialit të korrozionit pas shtimit të një inhibitori mund të
interpretohen si frenimi të dy proceseve anodike dhe katodike. Adsorbimi i inhibitorëve në
metal mund të studiohet nga ana elektronike nga përcaktimi i lakoreve anodike dhe
katodike të polarizimit të korrozionit të metalit. Një zhvendosje e kurbës së polarizimit pa
ndryshim në pjerrësinë e tangentes së Tafelit pas shtimit të një inhibitori tregon se
inhibitori i adsorbuar po bllokon zonat aktive dhe po inhibon reaksionin pa ndikuar në
mekanizmin e procesit të korrozionit. Një rritje e pjerësisë në tangenten e Tafelit në lakoret
e polarizimit potencidinamik mbas shtimit të inhibitorit tregon efektin e inhibitorit në
mekanizmin e korrozionit. Zakonisht, tangentet e Tafelit na ndihmojnë në përcaktimin
korrozionit kur metali është i polarizuar, pra kur ai është nën kushte të caktuara të cilat janë
kushte që na largojnë shumë nga kushtet e korrozionit natyral. (A.Çaçi 2018) Kjo mund të
rezultojë me dallime shumë të mëdha në adsorbimin dhe mekanizmin e korrozionit për
metalet e polarizuara në krahasim me korrozionin normal të metaleve. Kështu, diagramat e
polarizimit nuk mund të jenë përcaktuese për të gjykuar mbi mekanizmin e korrozionit.
Inhibitorët mund të ndikojnë reaksionet e korrozionit në tretësira acide si më poshtë:


Inhibitori i adsorbuar mund të formojë një barrierë difuzioni përmes zhvillimit të
një filmi (shtrese) mbrojtës në sipërfaqen e metalit, i cili vepron si pengesë për
shpërndarjen e joneve ose molekulave për në sipërfaqen e metaleve, kjo është
arsyeja që reaksionet e korrozionit frenohen. Disa shembuj të këtij lloji inhibitori
janë agar-agari dhe polisaharidet. Shtresa mbrojtëse që formohet nga këta inhibitorë
shkakton rritjen e rezistencës së polarizimit dhe ndikon të dy reaksonet ato anodike
dhe katodike. E njëjta gjë ndodh me komponimet acetilenike dhe sulfokside, ku
inhibitori formon një film polimer mbrojtës.
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Inhibnitori i adsorbuar pengon atomet e metalit të marrin pjesë në reaksionet
anodike dhe katodike pa ndikuar në mekanizmin bazë të reaksioneve të korrozionit.
Në këtë rast, tangentet e Tafel-it mbeten të paprekura. Ky lloj i inhibimit të
korrozionit është vërejtur në rastin e 2,6-dimetil quioline (Speller et al., 1927), bnaftoquinoline, dhe sulfidet alifatike. Reaksionet anodike dhe katodike mund të
pengohen në nivele të ndryshme. Tretja anodike e metalit mund të ndodhë në
sipërfaqe të metalit, në zonat ose pikat ku metali është në kontakt me metale të
tjerë. Këto pika të dobëta janë shumë pak në numër në krahasim me sipërfaqen e
përgjithshme të metalit. Procesi i çlirimit katodik të hidrogjenit, ndodh pothuaj në
të gjithë sipërfaqen e metalit. Në zonat anodike inhibitori i adsorbuar mbulon
sipërfaqe të vogla, ndërsa në zonat katodike inhibitori i adsorbuar mbulon sipërfaqe
të mëdha, duke penguar kështu reaksionet anodike dhe katodike të korrozionit.



Reaksionet e korrozionit përfshijnë speciet e ndërmjetme që adsorbohen në
sipërfaqe të metalit, siç janë atomet e hidrogjenit të cilët adsorbohen gjatë procesit
të çlirimit të hidrogjenit dhe adsorbimi i Al(OH)3 gjatë shpërbërjes anodike të
aluminit. Inhibitorët e korrozionit shtohen që të pengojnë procesin e çlirimit të
këtyre specieve të ndërmjetme të lartpërmendura Ky lloj mekanizmi inhibimi
vlerësohet duke u mbështetur në pjerrësinë e tangenteve të Tafel-it (Sastri, 2011).

Figura 2.9. Stadet e korrozionit për aluminin.

Inhibitorët në mjedis acid janë ato lloje inhibitorësh të cilët mbrojnë metalin në mjedise
acide. Ndër inhibitorët të cilët përdoren në tretësira acide janë inhibitorët të cilët përmbajnë
lidhje shumëfishe, hidrokarburet me lidhje trefishe, alkoolet acetilinike, sulfoksidet dhe
komponime heterociklike të cilët përmbajnë azot.
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Në mjedis asnjanës

Inhibitorët në mjedise asnjanëse janë ato inhibitorë të cilët përdoren për mbrojtjen e
metaleve nga korrozioni në mjedise asnjanëse. Si inhibitorë të tillë vlen të përmenden:
sulfiti i natriumit (Na2SO3), oksigjeni (O2) si pastrues dhe hidrazina (N2H4). Inhibitorë të
tjerë përmendim përzierje të fosfateve dhe polifosfatet e silikatet. (Environmentally
Friendly Corrosion Inhibitors; 432-461.)
2.2.2. Inhibitorët e adsorbimit
Janë inhibitorë të cilët kanë natyrë organike (zakonisht), por edhe inorganike dhe shfaqin
efektin mbrojtës të tyre duke u adsorbuar në sipërfaqen e metalit.
Shkalla e adsorbimit dhe mekanizmi varet nga numri i çifteve elektronike dhe nga
elektronegativiteti. Nisur nga mekanizmi i adsorbimit të inhibitorit dhe sidomos nga zonat
sipërfaqësore të metalit që bllokojnë dhe nga mënyra si i bllokojnë inhibitorët e
adsorbueshëm klasifikohen në:
● Inhibitorë që thjesht bllokojnë gjeometrikisht sipërfaqen (veshja elektroforetike)

Figura 2.10. Procesi i veshjes elektroforetike.

● Inhibitorë që bllokojnë në mënyrë aktive (duke marrë pjesë aktive në mekanizmin e
korrozionit)
● Inhibitorë që bllokojnë sipërfaqet aktive të metalit
● Inhibitorët katodikë
● Inhibitorët anodikë
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Figura 2.11. Inhibitorët anodikë dhe katodikë.

● Inhibitorët e përzier (anodiko-katodikë)
Inhibitorët katodikë mund të sigurojnë inhibimin me anë të tre mekanizmave të
ndryshme:
● Veprojnë si një helm katodik
Disa inhibitorë katodikë, siç janë komponimet e arsenikut dhe antimonit, mund të ri
kombinojnë dhe shkarkimin e hidrogjenit me shumë vështirësi.
● Sillen si precipitate katodike
Inhibitorët e tjerë katodikë, siç janë jonet e kalciumit, zinkut ose magnezit mund të
precipitojnë si okside për të formuar një shtresë mbrojtëse mbi metal. Komponimi më i
përdorur si pastrues i oksigjenit në temperaturën e mjedisit është sulfiti i natriumit
(Na2SO3).


Funksionojnë si pastrues të oksigjenit

Inhibitorët katodikë si për shembull oksidi i zinkut, zvogëlon shpejtësinë e korrozionit
duke inhibuar reduktimin e ujit në hidrogjen. Nëse bëhet e mundur që të largohet oksigjeni
atëherë shpejtësia e korrozionit mund të kontrollohet nga shpejtësia e reduktimit të ujit. Si
inhibitor katodik me një efikasitet të lartë janë aminat e avullueshme në prani të avujve,
aminat e rrisin pH duke bërë reduktimin e protonit më pak të favorshëm. Kationi i
inhibitorit bën të mundur formimin mbi katodat lokale një hidroksid të patretshëm. Ata
zvogëlojnë korrozionin duke frenuar proçeset e veçanta katodike, shkarkimin e joneve
hidrogjen, difuzionin e oksigjenit. (Paul Chees, Gronveld and Karnov, 2005)
Inhibitorët anodikë ose pasivues japin shifra të larta të potencialit anodik, duke pasivizuar
sipërfaqen metalike. Njihen dy tipe të inhibitorëve pasivues:
 Anionet oksiduese siç janë kromatet, nitritet dhe nitratet, të cilët mund të bëjnë
pasivizimin e metalit në mungesë të oksigjenit
 Jone jooksiduese, siç janë fosfatet, molbidatet, që largojnë prezencën e oksigjenit
në metalin e pasivizuar.
Një shembull i mirë i inhibitorëve anodikë është kromati u cili formon shtresë pasivizuese
me aluminin apo në çeliqe e cila ndalon oksidimin e metalit.
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Inhibitorëve anodikë duhet të përdoren në përqendrime të ulta, sepse në të kundërt ata
mund të përkeqësojnë korrozionin pikësor sepse formojnë një shtresë jo uniforme me
anodat lokale. Inhibitorët anodikë formojnë një shtresë të hollë mbrojtëse ose ndryshe një
film të hollë përgjatë anodës, duke rritur potencialin e anodës dhe duke zvogëluar
reaksionin e korrozionit. Filmi është i padukshëm me sy të lirë dhe për pasojë dhe
sipërfaqja e metalit mbetet e pandryshuar. Inhibitorët e korrozionit e zvogëlojnë shpejtësinë
e korrozionit në dy mënyra:


Zvogëlojnë sipërfaqen anodike për pasojë të formimit të cipave mbrojtëse.



Zvogëlojnë shpejtësinë e kalimit të joneve në tretësirë (Lubna Ghalib, 2013)
Inhibitorët e përzier si p.sh. aminat, mund të formojnë një shtresë të hollë
mbrojtjeje në sipërfaqen e metalit dhe në të njëjtën kohë veprojnë si inhibitorë
anodikë dhe si inhibitorë katodikë.

2.2.3. Inhibitorët organikë dhe inorganikë
Disa herë, që të dyja efektet anodike dhe katodike janë vëzhguar në prani të inhibitorëve
organikë. Si rregull i përgjithshëm është që inhibitorët organike veprojnë në brendësi të
sipërfaqes së metalit të korroduar kur ata kanë një përqendrim të përshtatshëm. Inhibitorët
organikë bëjnë mbrojtjen e metalit nga korrozioni duke formuar një film hidrofobik mbi
sipërfaqen e metalit. (J. Mater, 2012.) Efektiviteti i tyre varet nga vetitë e tyre kimike, nga
struktura molekulare e tyre, nga veprimi i tyre me sipërfaqen e metalit, sepse vetëformimi i
filmave është një proçes adsorbimi, në një sistem. Faktorë shumë të rëndësishëm janë dhe
temperatura e trysnia. Inhibitorët organikë mund të adsorbohen duke u akorduar me
ngarkesën e joneve të inhibitorëve dhe ngarkesën e joneve mbi sipërfaqe. Inhibitorët
katodikë, siç janë aminat ose inhibitorët anionikë siç janë sulfonatet, mund të adsorbohen,
pavarësisht nëse metali është i ngarkuar negativisht apo pozitivisht. Forca e lidhjeve të
adsorbimit është një faktor dominant për tretshmërinë e inhibitorëve organikë. Këto
materiale ndërtojnë një film mbrojtës të molekulës së adsorbuar mbi sipërfaqen e metalit, e
cila siguron mostretjen e metalit në prani të elektroliteve. Kjo ndodh për shkak se, mbulesa
e sipërfaqes së metalit është proporcionale me përqendrimin e inhibitorëve, pra
përqendrimi i inhibitorit në mjedis është një faktor kritik. (Rafaele Martinez Palou et al.,
2014)
Në rastin e kripërave siç janë kromati i natriumit (Na2CrO4), fosfati i natriumit (Na3PO4),
molibdati i natriumit (Na2MoO4), vetëm anionet e këtyre komponimeve janë përfshirë në
reduktimin e korrozionit të metalit. Kur zinku është përdorur në vend të natriumit, kationi i
zinkut (Zn2+) mund të japë disa efekte të mira. Këto komponime të zinkut janë quajtur si
inhibitorë miks.
Anionet organike si sulfonatet e natriumit, fosfonatet, ose merkaptobenzotriazole (MBT)
janë përdorur zakonisht në ujë të ftohtë dhe në tretësira antingrirëse. (Rafael Martines
Palou at al., 2014)
Kationet organike në format e tyre të përqendruara, janë thjesht lëngje ose trupa të ngurtë
në trajtë qiriri. Zakonisht pjesët e tyre aktive janë komponimet alifatike ose komponimet
aromatike me ngarkesat pozitive të grupeve aminike.
Inhibitorët organikë
Inhibitorët organikë janë komponime që kanë heteroartome. Oksigjeni, azoti dhe squfuri
janë elemetë me densitet të lartë elektronesh dhe janë pikërisht këto elemente që veprojnë
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si inhibitorë të korrozionit. Oksigjeni, azoti dhe squfuri funksionojnë si qendra aktive për
proceset e adsorbimit në sipërfaqen e metalit. Efikasitei i inhibimit ndjek rendin: 𝑂 < 𝑁 <
𝑆 < 𝑃. Përdorimi i komponimeve organike që përmbajnë oksigjen, squfur dhe sidomos
azot, për të zvogëluar atakimin e çelikut nga korrozioni është studiuar në detaj. Të dhënat
tregojnë se inhibitorët organikë adsorbohen në sipërfaqen metalike duke i zëvendësuar
molekulat e ujit dhe duke formuar një barrierë kompakte. (A R Denaro, 1971).

Figura 2.12. Paraqitja skematike e adsorbimit të inhibitorit në sipërfaqen e metalit.

Prania e çifteve vetjake jolidhëse dhe prania e elektroneve 𝛱 në molekulat e inhibitorëve,
lehtësojnë kalimin e elektroneve nga inhibitori në sipërfaqen e metalit. Gjatë kalimit të
elektroneve nga inhibitori në sipërfaqen e metalit formohet ose krijohet një lidhje
kovalente. Fuqia e kësaj lidhjeje të quajtur kemisorbim, varet nga dendësia elektronike e
atomit që dhuron elektrone në grupin funksional dhe aftësisë polarizuese të grupit. Kur në
unazën karbonike atomet e hidrogjenit zëvendësohen me grupet (–𝑁𝐻2 , –𝑁𝑂2 , – 𝐶𝐻𝑂, ose
–𝐶𝑂𝑂𝐻) aftësia e inhibimit rritet. (A.Çaçi 2018) Dendësia elektronike në metal do të sjellë
ndryshime në ngadalësimin e reaksioneve katodike ose anodike. Elektronet prodhohen në
anodë dhe konsumohen në katode, në këtë mënyrë korrozioni zvogëlohet. Janë shqyrtuar
aminat që kanë tre deri në katërmbëdhjetë atome karboni në vargun e tyre. Aftësia e
inhibimit rritet me rritjen e numrit të atomeve të karbonit në varg deri në dhjetë (10) atome
karbon, më pas vërehet një zvogëlim i aftësisë së inhibimit, në disa raste vërehet edhe ulje
e saj. Kjo shpjegohet me faktin që, me rritjen e gjatësisë së vargut karbonik tretshmëria në
ujë zvogëlohet. Megjithatë, prania e një grupi funksionor hidrofilik në molekulë do të rriste
tretshmërinë e inhibitorit. Sjellja e një inhibitori organik lidhet me strukturën kimike dhe
me vetitë fiziko-kimike të komponimit siç janë: grupi funksionor, dendësia elektronike e
atomit dhurues, karakterin e orbitaleve 𝜋 dhe strukturës elektronike të molekulës. Inhibimi
mund të ndodh për shkak të:
 Adsorbimit të molekulave të inhibitorit në zonën anodike ose katodike,
 Rritja ose zvogëlimi i reaksionit anodik dhe/ose katodik,
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 Formimit të një filmi mbrojtës.
Disa faktorë që ndikojnë në veprimin e inhibitorëve janë:







Gjatësia e vargut
Madhësia e molekulës
Lidhjet, ciklet aromatike
Fortësia e lidhjeve me materialin
Aftësia e degëzimit
Tretshmëria në mjedis.

Komponimet heterociklike me squfur dhe/ose azot dhe grupe të ndryshme funksionore
konsiderohen të jenë inhibitorë shumë efektivë për korrozionin. Tiofeni dhe derivatet e
hidrazinës ofrojnë një prirje të veçantë për të penguar korrozionin e metaleve në tretësirat
acid. Pirroli dhe derivatet e tij mendohet të kenë mbrojtje të mirë kundër korrozionit në
mjedise acide. Këto komponime janë përdorur si inhibitorë të korrozionit, madje janë
përdorur edhe në veshjet antikorroduese, por për shkak të toksicitetit të madh të tyre
përdorimi i tyre ka ardhur duke u zvogëluar. Ndër të gjitha alternativat e mbrojtjes së
korrozionit me anë të inhibitorëve, komponimet që përmbajnë grupe funksionore polare me
azot, squfur dhe/ose oksigjen në sistemin e konjuguar, janë vrejtur të kenë veti të mira
inhibuese. Karakteristikat inhibuese të komponimeve të tilla rrjedhin nga aftësia e
adsorbimit të molekulave të tyre, me grupin polar që vepron si qendra e reaksionit për
procesin e adsorbimit. Shtresa ose filmi i formuar vepron si një pengesë që ndan metalin
nga veprimi i agjentëve korrodues dhe efikasiteti i frenimit varet nga karakteristikat
mekanike, strukturore dhe kimike të shtresave të adsorbimit të formuar nën kushte të
veçanta. (A.Çaçi 2018) Zakonisht inhibitorët shtohen në proceset industriale për të
mbrojtur metalet nga tretësirat acide. Veshjet standarde që mbrojnë metalet nga korrozioni,
parandalojnë veprimin e metalit me agjentët korrodues për një kohë të caktuar. Efektet e
njohura si të rrezikshme të shumicës së inhibitorëve sintetike dhe nevoja për të zhvilluar
metoda të lira, jo toksike dhe eko-miqësore, kanë bërë që shumë studiues të përqendrohen
në përdorimin e produkteve natyrore. Shumica e inhibitorëve që përdoren janë komponime
që prodhohen nga lëndë të para me kosto të ulët ose zgjidhen komponime që kanë
heteroatome në sistemin e tyre aromatik ose varg karbonik të gjatë. Një arsye që ka nxitur
akoma më shumë kërkimin për inhibitorët e gjelbër të korrozionit është fakti që
inhibnitorët si 𝐶𝑟 𝐼𝑉 , 𝑁𝑂2− , e të tjerë nuk përdoren sepse janë helmues dhe kancerogjene
(Amitha Rani and Basu, 2011).
2.2.4. Inhibitorët e precipitimit
Këto janë komponime shtresëformuese të cilat kanë një veprim të përgjithshëm mbi
sipërfaqen e metalit, duke bërë bllokimin e të dyjave anëve si ato anodike po ashtu dhe ato
katodike. Janë komponime të cilat formojnë një shtresë mbrojtëse, një shtresë prej
precipitateve mbi sipërfaqen e metalit. Uji i fortë i cili është i pasur me kalcium dhe
magnez është më pak korroziv sesa uji i butë, kjo ndodh për shkak të tendencës që kanë
kripërat e ujit të fortë për të precipituar mbi sipërfaqen e metalit duke formuar një shtresë
mbrojtëse. (Buchweishaija, J. 2009)
Inhibitorët më të zakonshëm të këtij grupi janë silikatet dhe fosfatet. Silikati i natriumit,
për shembull, është përdorur në brendësi të ujërave të butë për të parandaluar shfaqjen e
ndryshkut. Në sistemet e ngrohta të ujërave të gazuar, silikatet e natriumit mbrojnë çelikun,
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bakrin dhe bronzin. Megjithatë, kjo mbrojtje nuk është e qëndrueshme dhe varet mjaft nga
pH dhe indeksi i saturimit, si dhe nga përbërja e ujit dhe temperatura.
Fosfatet gjithashtu largojnë oksigjenin duke rritur efektet e inhibimit. Silikatet dhe fosfatet
janë shumë të përdorur si inhibitorë korrozioni.
2.2.5. Inhibitorët e gjelbër
Shumica e inhibitorëve sintetikë janë toksike, prandaj edhe shumë studiues janë orientuar
drejt zbulimit dhe zëvendësimit të këtyre komponimeve të rrezikshme, me inhibitorë
natyralë ose të gjelbër. Inhibitorët e gjelbër kanë kosto të ulët, sigurohen lehtësisht dhe janë
të disponueshëm. Mbrojtja nga korrozioni me inhibitorë të gjelbër është një metodë që po
zbatohet gjerësisht vitet e fundit. Për më tepër, legjislacioni për mjedisin i ka dhënë një
rëndësi shumë të veçantë fokusimit në shfrytëzimin e inhibitorëve të gjelbër. Termi
"inhibitor i gjelbër" ose "inhibitorë eko-miqësorë" i referohet substancave që janë të
përshtashme (eko-miqësore) për mjedisin dhe gjallesat në të. Inhibitorët si ekstraktet e
bimëve, me sa duket zotërojnë vetitë e përshtatshmërisë për shkak të origjinës së tyre
bimore (Koch et al., 2002).

Figura 2.13. Inhibitorët e gjelbër të korrozionit.

Taninat, saponinat, flavonoidet, alkaloidet dhe produktet e tjera natyrale janë inhibitorë të
gjelbër organikë të cilat sigurohen nga burime natyrore si p.sh. bimët e ndryshme.
(Jerkiewicz et al., 1995; Koch et al., 2002; Devarayan et al., 2012).
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Figura 2.14. Skema e adsorbimit të inhibitorit mbi metalin.

Në përgjithësi, inhibitorët e gjelbër nuk janë të dëmshëm për qëniet njerëzore dhe prandaj
janë miqësorë me mjedisin. Këto cilësi pozitive dhe nevoja për të zgjatur jetëgjatësinë e
infrastrukturës inxhinierike duke përdorur inhibitorë natyralë, kanë nxitur gjithashtu interes
në përdorim e këtyre komponimeve natyrore si inhibitorë. Në mënyrë të ngjashme me
klasifikimin e inhibitorëve në përgjithësi edhe inhibitorët e gjelbër mund të klasifikohen
në:


Inhibitorë të gjelbër organikë



Inhibitorë të gjelbër inorganikë (Devarayan et al., 2012).

Përdorimi i inhibitorëve është specifik në varësi të llojit të metalit, mjedisit, temperaturës
dhe përqendrimit. Është shumë e rëndësishme të përdoret sasia e duhur e inhibitorit, pasi
sasia e tepërt e inhibitorit mund të përshpejtojë korrozionin, duke shkaktuar për shembull
korrozionin lokal apo pikësor. Për të shmangur këtë fenomen, inhibitorët nuk duhen shtuar
me tepricë dhe përqendrimi i tyre duhet të kontollohet periodikisht. Fenomeni quhet efekt
sinergjik, kur efektiviteti i inhibimit arrihet, kur dy ose më shumë komponime inhibuese
(inhibitorë) janë shtuar në sistemin e korroduar. (Fontana, 1987).
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KAPITULLI 3
INHIBITORËT E GJELBËR

3.1 Ekstraktet bimore si inhibitorë të gjelbër.
Dihet që metalet shkatërrohen relativisht lehtë nën ndikimin e mjedisit të jashtëm për shkak
të oksidimit të vetvetishëm të tyre si rezultat i bashkveprimit kimik ose elektrokimik me
mjedisin e jashtëm. (Al-Qasmi Noha Mosa, 2010). Kështu alumini, i cili është një metal
mjaft reaktiv, por për shkak të cipës okside mbi të, që krijohet në kontakt me oksigjenin e
ajrit dhe ujin, ai pasivizohet. Alumini i pastër gjen një përdorim të gjerë në jetën e
përditshme. Ai përdoret në konstruksione të ndryshme e më tej, në trajtë aliazhi duke u
lidhur me metale të tjera si bakër, magnez, mangan apo zink, ndonjëherë duke përzierë
njëherësh tre metale. Aliazhet e aluminit shpesh janë të vendosura në mjedise mjaft
korroduese, të cilat ju shkaktojnë atyre dëmtime serioze. Është e rëndësishme mbrojtja e
aluminit dhe aliazheve të tij nga korrozioni, duke përdorur inhibitorë si shtesa në bojra apo
llaqe me të cilat ato lyhen. (A.Çaçi 2018) Me interes është përdorimi i inhibitorëve të
gjelbër të cilët, ekstraktohen prej materialeve bimore, për të gjitha arsyet e përmendura më
herët. (Sastri &amp; Vedula, 1935) (Rafael Martines Palou et al., 2014), (Buchweishaija.
2009). Përdorimi i inhibitorëve kimik për të ulur sa më shumë proçesin e korrozionit varet
nga materiali metalik, si dhe mjedisi ku ai është i ekspozuar (J. Buchweishaija, 2009). Në
ekstraktet e vajit dhe në proçeset industriale, inhibitorët kanë qenë dhe janë konsideruar si
të parët në radhë për të bërë mbrojtjen nga korrozioni. Ekstraktet bimore kohët e fundit po
studjohen gjerësisht, në mënyrë që të përdoren si inhibitorë të gjelbër në mbrojtje të
metaleve dhe aliazheve metalike prej korrozionit.
Bimët njihen prej kohësh si burim i komponimeve natyrore me përdorime të gjithanshme,
sidomos në mjeksi dhe farmaceutikë Përpjekjet e shumta për të gjetur inhibitorë korrozioni,
që të jenë miqësorë me mjedisin por edhe me qeniet e gjalla, kanë çuar në përfundimin, e
konsiderimit të ekstrakteve bimore si një masë mbrojtjeje efikase e metaleve dhe aliazheve
metalike prej korrozionit.
Ekstraktet bimore paraqesin interes dhe për faktin se kanë:
● Kosto të ulët
● Nuk kanë veti toksike.
Nisur nga këto avantazhe, mjaft ekstrakte bimore janë testuar si inhibitorë korrozioni për
mbrojtjen e mjaft metaleve dhe aliazheve metalike. Të dhënat tregojnë për një veprim të
mirë mbrojtës ndaj korrozionit mjaft efiçent të këtyre ektrakteve bimore. Në këto ekstrakte
përmbahen komponime organike natyrore të cilat përmbajnë oksigjen (O) dhe azot (N) të
cilat kanë veti mjaft të mira inhibuese. Ka një numër mjaft të madh materialesh bimore,
ekstraktet e të cilave mund të përdoren si inhibitorë të gjelbër efikasë për mbrojtjen e
metaleve ndaj korrozionit (Buchweishaija, 2009; Lou, 2011).
Disa nga inhibitorët e gjelbër që kanë të dhëna të mirëstudjuara janë:


Lëvoret e qepës, në ekstraktin e të cilave, midis flavonoideve një përqindje të lartë
zë kuercetina.



Kokrrat e piperit të zi, në ekstraktin e të cilave, ndodhen alkaloide me veprim
inhibues shumë të mirë ndaj korrozionit si: piperina, piperidina, piperanina dhe
piperetina.
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3.2.

Gjethet e eukaliptit në ekstraktin e të cilave, ndodhet eukaliptoli i cili është terpeni
primar i gjetur tek ekukaliptusi, nga mori dhe emrin. Eukaliptoli mund të përbëjë
më shumë se 80% të vajrave esenciale tek pema e eukaliptit.
Ekstrakti i lëvores së qepës

Qepa ka një përdorim të madh në jetën e përditëshme prandaj ekstaktimi i flavanoideve
prej saj ka kosto të ulët. Studimet e kryera mbi qepën dhe vetitë e saj kanë treguar se ajo
mund të përdoret si inhibitorë korrozioni, pasi komponimet që gjenden në të mund të
parandalojnë korrozionin. Vitet e fundit në kërkim të inhibitorëve të gjelbër mendohet se
ekstrakti i lëvores së jashtme të qepës, i pasur me flavanodie, mund të përdoret si inhibitorë
i korrozionit. (A.Çaçi 2018) Përqendrimi më i lartë i komponimeve që kanë potencial të
ngadalësojnë korrozionin është në lëvoren e qepës.

Figura 3.1. a) Qepët, b) Lëvorja e qepëve, c) Lëvorja e bluar e qepëve.

Tek lëvorja e qepëve ndodhen flavanoide si: myricetinë, kuercetinë, kamferol, apigeninë,
luteolinë, katekol, rutinë dhe flikozide të tjera.

Figura 3.2. Struktura kimike e flavanoideve që ndodhen në lëvoren e qepëve.

3.2.1. Kuercetina përbërësi kryesor i lëvores së qepës
Përbërësi përgjegjës për veprimin inhibues të qepës është kuercetina, një komponim i pasur
me elektrone. Kuercetina përbën 93 % të flavanoideve (duke qënë se përmbajtja e
kuercetinës në lëvoren e qepës është relativisht e lartë, 93%, ekstraktit të lëvores së qepës
mund ti referohemi si kuercetinë) (Ong and Karim, 2017).
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Në pamje të jashtme kuercetina e ekstraktuar nga lëvorja e qepës është në trajtë pluhuri
kristalor me ngjyrë të verdhë. Kuercetina është një komponim që tretet pak në ujë por tretet
shumë mirë në tretësirat alkoolike. Në tabelën 3.1 jepen disa të dhëna për karakteristikat e
përgjithshme të kuercetinës (Encyclopædia Britannica).
Tabela 3.1. Karakteristika të përgjithshme të kuercetinës.

Formula kimike

𝐶15 𝐻10 𝑂7

Masa molare

302.236 /𝑚𝑜𝑙

Densiteti

1.799 𝑔/𝑐𝑚3

Kuercetina është një pigment bimor (flavanoid), i cili gjendet në shumë bimë dhe
ushqime, si: vera e kuqe, qepët, çaji i gjelbër, mollët, manaferrat, e të tjerë. Emri i saj ka
filluar të përdoret që nga viti 1857 dhe e ka prejardhjen nga Quercetum (pyje lisi).
Kuercetina është një flavanoid i pasur me elektrone, atomi i oksigjenit i pranishem në
strukturen e kuercetinës është i pasur me elektrone dhe pikërisht aty ndodh edhe adsorbimi
në sipërfaqen e metalit. (A.Çaçi 2018) Flavanoidet janë gjithashtu të njohura si metabolite
dytësore. Ato janë komponime organike që gjenden në shumë bimë. Kuercetina ka veti
antiinflamatore dhe mund të përdoret edhe si antioksidant, këto veti e bëjnë atë të
përdorshme në fusha të ndryshme si, në fushën e mjekësisë, inxhinierisë dhe industrisë
ushqimore (Sulaiman et al., 2012; Machavarapu et al., 2013).
3.3. Ekstrakti i kokrrave të piperit të zi
Ekstrakti i kokrrrave të piperit të zi ka një efektivitet të mirë si inhibitor korrozioni, për
shkak të përmbajtjes në të të alkaloideve, të cilat janë komponime që përmbajnë C, H, O
dhe N. Piperi i zi ka në përbërje një sasi të konsiderueshme të alkaloideve, rreth 99%.
Piperina dhe piperetina përbën 85% të alkaloideve. Piperina është përgjegjëse për shijen
djegëse të piperit (Epstein et al., 1993; Tripathi, 2017). Karakteristika të përgjithsme të piperinës
paraqiten në tabelën 3.2, më poshtë.
Tabela 3.2. Karakteristika të përgjithshme të piperinës.

Formula kimike

𝐶17 𝐻19 𝑁𝑂3

Masa molare

285.34 𝑔/𝑚𝑜𝑙

Densiteti

1.193 𝑔/𝑐𝑚3

Piperina është shumë pak e tretshme në ujë, tretet shumë mirë në alkool, eter dhe
kloroform, tretësia alkoolike ka një shije të ngjashme me shijen e piperit. Piperina është një
alkaloid përgjegjës për shijen djegëse të piperit të zi. (A.Çaçi 2018). U zbulua në 1819 nga
Hans Christian Orsted i cili arriti ta ekstraktonte nga frutat e piperit të zi.
Piperina është përdorur në disa forma të mjekësisë tradicionale dhe si insekticid.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Piperine)
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Njihen disa struktura të alkaloideve që ndodhen në kokrrat e piperit të zi

Figura 3.3. Struktura e alkaloideve që gjenden në kokrrat e piperit të zi.

3.3.1. Piperina - ndër përbërësit kryesorë të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi
Piperina është substanca që gjendet në frutin e bimës Piperaceae, ku pjestari më i njohur
është piperi i zi. Piperina, ka pasur një efekt shumë pozitiv ndaj dëmtimeve qelizore nga
njëri prej metaleve më toksike siç është kadmiumi (Cd). Përveç kësaj, piperina është e aftë
të shumëfishojë bio-disponibilitetin dhe efektshmërinë e përbërësve të tjerë ushqyes si psh
kurkuminit - luftëtar i çmuar kundër kancerit dhe inflamacionit. Frytet e piperit të zi janë
përdorur gjerësisht si erëza në guzhinë si dhe në mjekësinë tradicionale. (A.Çaçi 2018)
Historikisht piperi është përdorur për të kuruar shumë sëmundje si kanceri, malaria dhe
kolera. Sot ai përdoret gjerësisht si shtesë në ushqime.

Figura 3.4. a) Piperi i zi kokërr, b) Piperi i zi i bluar.

3.4. Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit
Një inhibitor i gjelbër për mbrojtjen e aluminit prej korrozionit është dhe ekstrakti i
gjetheve të eukaliptit (Mater, 2012), (Anjali Peter et al., 2015), në të cilin eukaliptoli (1,8cineoli) është terpeni primar i gjetur tek ekukalipti, nga ka marrë emrin. Ai përbën afërsisht
80% të vajrave esenciale tek gjethet e eukaliptit (Sebei, et al. 2015). Ekstrakti i gjetheve të
eukaliptit ka një përdorim të gjerë në farmaceutikë dhe në mjeksi, sidomos në trajtimin e
sëmundjeve të sistemit respirator. Ai frenon rritjen e kërpudhave dhe të qelizave kanceroze,
si dhe redukton inflamacionin (Behbahani, et al. 2013), (Bhowal & Gopal, 2015). Vitet e
fundit mjaft punime i referohen ekstraktit të gjetheve të eukaliptit si një inhibitor i gjelbër
efiçent për mbrojtjen e materialeve metalike nga korrozioni në mjedis acid (Mater, 2012).
3.4.1. Eukaliptoli përbërësi kryesor i gjetheve të eukaliptit
Eukaliptoli ky terpen primar i gjetur tek ekukaliptusi, gjithashtu është gjetur edhe në pemën
e çajit, gjethet e limanit dhe kanabisit në përqendrime të larta. Karakteristika të
përgjithshme të eukaliptolit paraqiten në tabelën e mëposhtme (Tabela 3.3).
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Tabela 3.3. Karakteristika të përgjithshme të eukaliptolit.
Formula kimike

C10H18O2

Masa molare

154.24932 g mol-1

Densiteti

1.00310362 g/cm3

pH

4.2

Pika e vlimit

1760C/348.80 Fahrenheit

Dozë vdekjeprurëse

2480 mg/kg (krahasuar me Nikotinën: % - - 50 mg/kg,
Për njerëzit - - 0.5 – 1 mg/kg)

Eukaliptoli ndihmon më shumë se terpenet e tjera duke u bërë keshtu subjekti i shumë
studimeve për shkak të vlerave të mëdha curative në mjeksi. Mund të aplikohet në lëkurë
ose oralisht në zonat me inflamacion, të pihet si një tinkture ose të gëlltitet. Kur merret
oralisht ose aplikohet në lekurë është e rëndësishme të hollohet ose të ulet fuqia e vajit
esencial. Në doza të larta si të gjitha lëndët kimike, eukaliptoli është toksik dhe mund të
shkaktojë edhe humbje të jetës. Vetitë e rëndësishme të eukaliptolit që e bëjnë mjaft të
përdorshëm në mjeksi kanë të bëjnë me veprimin e tij:
 Analgjezik – lehtëson dhimbjen
 Antibakterial – ngadalëson rritjen e baktereve
 Antifungal – frenon rritjen e kerpudhave
 Antiinflamotar – redukton inflamacionin sistemik
 Antiproliferativ – frenon rritjen e qelizave kanceroze
 Antioxidant – parandalon dëmtimin nga oksidimi të mjaft përbërësve të organizmit.

Figura 3.5. a) Bima e eukaliptit
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KAPITULLI 4
PARIMET BAZË TË METODAVE TË PËRDORURA
4.1 Metodat e përgatitjes së inhibitorëve
Metodat që zgjidhen për ekstraktimin e komponentëve të materialeve bimore duhet të
bazohen në vetitë fiziko-kimike të komponimeve për të cilat interesohemi. Këtu futet
koeficienti i ndarjes në ujë ose në tretës organik, polariteti relativ i molekulave,
qëndrueshmëria e molekulave në dritë dhe errësirë, po ashtu edhe temperatura që përdoret
gjatë procesit të ekstraktimit. Ekstraktimi i një analiti kalon në tre faza: difuzioni i tretësit
në masën e ngurtë dhe tretja e analitit në tretës: (ndërkohë që ka akoma masë të ngurtë të
patretur), analiti difuzohet në sipërfaqen e grimcave të ngurta; analiti lëviz nga sipërfaqja e
masës së ngurtë për në brendësi të saj. Njëra nga këto faza mund të jetë parametri kufizues
i cili mund të përcaktojë shkallën e ekstraktimit. (Gioia B. et al., 2018)
Kjo shkallë ekstraktimi ndikohet nga parametrat e mëposhtëm:
●

Madhësia e grimcave, sepse sa më e vogël madhësia e grimcave, aq më e madhe
është sipërfaqja e kontaktit dhe për pasojë shkalla e ekstraktimit është më e madhe.

●

Sasia e tretësit për njësi mase të materialit që analizohet

●

Shpejtësia e rrjedhjes së tretësit, nëse madhësia e grimcave është shumë e vogël
atëherë shpejtësia e rrjedhjes së tretësit duhet të jetë e vogël.

●

Temperatura.

Ekstraktimi me ujë. Nëse një komponim tretet lehtësisht në ujë atëherë për të marrë
ekstraktin ujor përdoret uji i ftohtë ose i nxehtë. Indet bimore të gjethes, rrënjës, lules ose
frutat e buta me përmbajtje të lartë uji (60-95% ujë) ekstraktohen me ujë të ftohtë ose të
ngrohtë. Kushtet fizike relativisht të thjeshta përdoren për të fituar atë që quhet infuzion.
Megjithatë, për drurët, me inde limfatike të shumtë dhe me përmbajtje të ulët uji (5-50%
ujë), siç janë rrënjët, lëvozhgat, degët dhe disa fruta të thata, duhen përdorur metoda të
tjera për të bërë ekstraktimin.
Ekstraktimi me tretësa organikë. Në dallim me metodat tradicionale të ekstraktimit me
ujë të përshkruara më sipër, metodat që përdoren në laborator bëjnë përcaktime më shumë
sasiore, pasi fitohet një sasi më e madhe ekstrakti, dhe përdorin pajisje më të sofistikuara
analitike. (Mele A. et al., 2013). Kjo është më se e dukshme sidomos në ekstraktimin me
ujë të nxehtë, i cili ekstrakton komponimet më polare. Në qoftë se komponimet përbërës të
ekstrakteve të zgjedhura, janë të patretshme në ujë, pra nuk janë aq polare zgjidhet një
tretës organik tjetër si benzeni, që të kryhet ekstraktimi. (A.Çaçi 2018) Megjithëse
ekstraktimi me tretës organikë është më pak i kushtueshëm, ai ka disa disavantazhe, pasi
mbetjet e tretësit mund të qëndrojnë në ekstrakt qoftë edhe në nivele gjurmë por që
shkaktojnë efekte anësore. Temperatura e ekstraktimit varet nga temperatura e vlimit të
tretësit si dhe nga aparatura që përdoret. (E. Mehmeti 2014)
Faktor i rëndësishëm në suksesin e ekstraktimit me tretës është zgjedhja e tretësit të
përshtatshëm. Në zgjedhje merren në konsideratë faktorët që vijojnë:
●

Polariteti
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●

Temperatura e vlimit e cila mund të ulet me qëllim që të lehtësohet lëvizja e tretësit
nga produkti

●

Nxehtësia e fshehur e avullimit

●

Reaktiviteti.Zgjidhet tretësi i tillë që të jetë inert pra nuk duhet të reagojë kimikisht
me lëndën që ekstraktohet

●

Viskoziteti të jetë i ulët

●

Qëndrueshmëria ndaj nxehtësisë, oksigjenit të ajrit dhe dritës

●

Siguria në përdorim, pra të mos jetë toksik, të mos shkaktojë rreziqe teknike dhe
ndotje të mjedisit

●

Kostoja të jetë e ulët

●

Të jetë i rikuperueshëm.

Tretësit organikë më të përdorshëm janë:
●

hidrokarburet alifatike (propan, butan, hekzan etj),

●

alkoolet - (etanol, propanon etj.)

● hidrokarburet me një grup karbonil - (aceton, acetat metili etj.)
4.2 Metodat e testimit të veprimit inhibues të ekstrakteve
4.2.1. Metoda vizuale
Qëllimi i kësaj metode është të japë informacionin e parë se çfarë nuk shkon dhe sa i madh
është dëmi. Nëse materiali po thërrmohet atëherë kjo metodë mund të ndihmojë në
përcaktimin e dëmit. Vlerësues në këtë metodë, është padyshim syri i njeriut. Një studim
sitematik vizual duhet të planifikohet paraprakisht.
Interpretimi zakonisht bazohet te njohuritë dhe përvoja e personit që po bën studimin.
Pikërisht ky është edhe disavantazhi kryesor i kësaj metode. Avantazh i kësaj metode është
fakti, që është një metode e thjeshtë dhe e shpejtë e cila përdoret në vendin ku ka ndodhur
dëmtimi (Broomfield, 2007).
4.2.2. Metoda e humbjes në peshë
Kjo metodë është një nga metodat më të përhapura për përcaktimin e humbjes së peshës
nga korrozioni edhe pse është një metodë e vjetër. Metoda e humbjes në peshë është
metoda më e thjeshtë dhe më e saktë për njehsimin e shpejtësisë së korrozionit. Mostra
peshohet dhe vendoset më pas në mjedisin agresiv dhe hiqet prej andej pas një kohe të
caktuar. Më pas mostra pastrohet nga produktet e korrozionit dhe ripeshohet. (Saviç J.,
Saviç M., 1989.)
Humbja e peshës përcaktohet nga sasia e metalit të tretur në tretësirë.
Humbja e peshës konvertohet në një shpejtësi mesatare të korrozionit (𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 ) me anë të
ekuacioneve (8) dhe (9).
Metoda e humbjes në peshë është një metodë e thjeshtë. (A.Çaçi 2018) Për këtë metodë
duhet të zgjidhet një formë e përshtatshme dhe e thjeshtë e mostrës, dhe një mënyrë e
përshtatshme për të larguar produktet e korrozionit në mënyrë të tillë që të mos dëmtohet
mostra.
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Metoda e humbjes në peshë ka një sërë karakteristikash të cila e bëjnë mjaft të përdorshme:
●

Është e thjeshtë - nuk nevojiten mjete të sofistikuara për të marrë rezultate.

●

Është e drejtpërdrejtë - merren të dhëna direkt, nuk kërkon përafrime apo
mbështetje teorike.

●

Është e gjithanshme - aplikohet në të gjitha mjediset korroduese dhe jep
informacion mbi llojin e korrozionit.

●

Përdoret si standart kalibrues për mënyrat e tjera që përdoren për monitorimin e
korrozionit, si polarizimi linear dhe rezistenca elektrike.

Efektiviteti i inhibimit në përqindje njehsohet si më poshtë:

𝐼𝐸% =

𝑣0 −𝑣
𝑣0

100

(13)

𝑣0 - shpejtësia e korrozionit për mostrëne zhytur në tretësirën pa praninë e inhibitorit
𝑣 - shpejtësia e korrozionit për mostrën e zhytur në tretësirën me inhibitor.
Metoda që përdoret për përgatitjen e sipërfaqes së mostrës në fillim dhe pastrimit të saj pas
përdorimit duhet të zgjidhet në mënyrë të tillë që të mund të marrim të dhëna të
rëndësishme nga studimi.
Sipërfaqja e mbulimit 𝛳 njehsohet si më poshtë:

𝛳=

𝑣0 −𝑣

(14)

𝑣0

𝑣0 - shpejtësia e korrozionit për mostrën e zhytur në tretësirën pa praninë e inhibitorit
𝑣 - shpejtësia e korrozionit për mostrën e zhytur në tretësirën me inhibitor.
4.2.3. Metoda e gjysmë potencialit
Kjo metodë është një nga teknikat elektrokimike më të thjeshta, e cila konsiston në matjen
e potencialit. Qëllimi i kësaj metode është të supozojë se potenciali i shtresës pasive të
sipërfaqes ku do të fillojë korrozioni, është shumë më i ulët se sa ai i pjesës jo të korroduar
të mbrojtur nga shtresa pasive.
Është pikërisht thjeshtësia e metodës së matjes së gjysmë potencialit që e bën atë një
metodë mjaft të përdorshme, megjithëse ndonjëherë matjet e saj shpesh mund të jenë edhe
çorientuese. Nuk përjashtohen rastet kur, nga vlera e gjysmë potencialit është menduar për
gjëndje pasive, por në të vërtetë atje ndodh korrozion aktiv (Bebei, 1986). Ka një serë
arsyesh se pse të dhënat e kësaj metode quhen të tilla.
● nga një këndvështrim elektrokimik lidhja mes shpejtësisë së korrozionit dhe gjysmë
potencialit nuk është shumë e fortë, ose në disa kuptime nuk ka një lidhje fikse mes
tyre për shkak të ndikimit të një sërë faktorësh në lidhjen potencial-densitet i rrymës.
● shumë faktorë ndikojnë në çoroditjen e vlerave të potencialit.
● karbonatimi i sipërfaqes që korrodohet mund të çojë në një çoroditje të vlerave të
potencialit. Nga karbonatimi vlerat e pH ndryshojnë nga 13 deri poshtë 8. Kjo çon në
një diferencë të madhe të përqendrimit të shumë joneve në tretësirën e poreve në
shtresat e karbonatuara dhe në ato jo të karbonatuara e mes këtyre dy shtresave
zhvillohet “kryqëzimi i potencialit” i cili çon në një rezultat të gabuar (Bennet and
Mitchell, 1992). Efekti i përgjithshëm është një zhvendosje e lehtë e matjeve të
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potecialit drejt vlerave me pozitive për zonat anodike dhe më negative për zonat
katodike (Bazzoni and Lazzari, 1994). Ky efekt redukton saktësine e matjeve të
potencialit, i cili shërben si një indikator për korrozionin aktiv.
● Fenomeni i “potenciali membranë” mund të ndikojë në matjet e gjysmë potencialit,
sidomos kur për matjet e tij përdoret një elektrodë referencë. Është vërtetuar se
“potenciali membranë” mund të arrijë një amplitudë 20-45 𝑚𝑉 nëqoftëse jonet
klorure difuzojnë përmes kësaj membrane (Zhang and Buenfeld, 1997)
● rrymat bredhëse, që lidhen me ndryshimet e temperaturës, ndikojnë matjet e gjysmë
potencialit (Broomfield, 2007), duke çuar në destabilizim. Krahas arsyeve të
mësipërme në matjet e gjysmë potencialit ndikon dhe ndryshimi i temperaturës. Nga
ndryshimi i temperaturës së mjedisit mund të merren të dhëna të ndryshme për të
njëjtën pjesë,
Të gjithë faktorët e mësipërm ndikojnë në zhvendosjen e vlerës së potencialit.
Për shkak të ndikimit të sipërpërmëndur, është arritur në përfundimin se nuk ka një lidhje
reale mes gjysmë potencialit dhe densitetit të rrymës (Escalante, 1990), gjëndjes së
korrozionit (Cinga et al., 1993) ose rezistencës së polarizimit. Gjithmonë e më shumë po
bëhen përpjekje për të zgjidhur problemet e kësaj metode.
4.2.4. Voltametria ciklike
Qëllimi i metodës së voltametrisë ciklike është të hetojë aftësinë e inhibitorit për t`u
adsorbuar në sipërfaqe të materialit. Një adsorbim i mirë i inhibitorit është i njëvlershëm
me një sipërfaqe të madhe të zonës së mbyllur brenda grafikut të ndërtuar midis potencialit
dhe logaritmit të vlerës absolute të densitetit të rrymës. (A.Çaçi 2018) Një adsorbim jo i
mirë i inhibitorit paraqet një sipërfaqe të vogël të zonës së mbyllur në lakoret e polarizimit
trekëndor.Vlen për t`u përmendur fakti se shpejtësia e skanimit ka rëndësi në vlerën e
histerezisë së lakoreve, ndaj interpretimi i aftësisë për t`u adsorbuar për inhibitorë të
ndryshëm apo raporte të ndryshme të inhibitorit në tretësirat korroduese duhet bërë gjithnjë
duke marrë shpejtësi të njëjta skanimi ku lakoret janë të qarta. (Fontana, 1986).
4.2.5. Metodat e polarizimit potenciodinamik
Lakoret e polarizimit janë momentalisht metoda më e përhapur për studimet laboratorike.
(Vogelsang and Meyer 1996), përdorën metodën e polarizimit galvanik-potenciodinamik,
duke studiuar efektet e disa përshpejtuesve të korrozionit të çelikut në beton, rezultatet e
matjeve janë të lidhura ngushtë me shpejtësinë e skanimit. Duke u bazuar në lakoret e
polarizimit mund të njehsohen koeficentet βa dhe βk konstantja 𝐵, dhe densiteti i rrymës së
korrozionit (𝐼𝑘𝑜𝑟𝑟 ). (Gonzalez et al.)
Nga lakorja e polarizimit anodik, mund të shihen pasivizimi, transpasivizimi, korrozioni
pikësor dhe tretja aktive e çelikut. Nga e cila mund të kuptojmë se çfarë procesi tretjeje
mund të ndodh nëqoftëse potenciali i korrozionit shkon drejt vlerave më pozitive për shkak
të ndryshimit të mjedisit, dhe nga lakoret e polarizimit katodik mund të njehsojmë
shpejtësinë e difuzionit të oksigjenit mes betonit.
Lakoret e polarizimit janë momentalisht metoda më e përhapur për studimet laboratorike.
(Vogelsang and Meyer, 1996), përdorën metodën e polarizimit galvanik-potenciodinamik,
duke studiuar efektet e disa përshpejtuesve të korrozionit të metaleve, rezultatet e matjeve
janë të lidhura ngushtë me shpejtësinë e skanimit. Skanimet potenciodinamike janë bërë
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gjithashtu dhe nga Bertocci (1997) për të plotësuar informacionet e marra nga impedanca,
në matjet e tij shpejtësia e skanimit varionte nga 1 në 0.1 𝑚𝑉/𝑠 dhe amplituda e potencialit
ishte nga +100 𝑚𝑉 në -700 𝑚𝑉 . Duke u bazuar në lakoret e polarizimit mund të njehsohen
koeficentet 𝛽𝑎 dhe 𝛽𝑘 , konstantja 𝐵, dhe densiteti i rrymës së korrozionit (𝐼𝑘𝑜𝑟𝑟 ). Gonzalez
et al. (1991) mati lakoret e polarizimit të metale në mjedis pa klorure dhe në materiale që
përmbante 2% klorure, rezultatet e tyre treguan se nuk kishte ndonjë ndryshim në krahët
katodike të lakoreve katodike, por krahët anodike të lakoreve polarizuese për përqendrim
2% të klorureve ishin më lartë se sa në rastin kur materiali nuk përmban klorure. (A.Çaçi
2018) Nëpërmjet lakoreve të polarizimit, gjithashtu mund të merren të dhëna mbi efektin
që ka lloji i lidhjes në korrozionin e metali të futur brenda në material (Cao et al., 1994), në
shumicën e eksperimenteve laboratorike për sisteme ujore përdoret shpejtësia e skanimit
0.17 𝑚𝑉/𝑠.
Në përgjithësi, lakoret e polarizimit nuk janë gjithmonë të rregullta, pra mund të kemi
parregullsi në krahun anodik ose në krahun katodik të tyre. Por nëse njëri nga krahët, ka
një zonë lineare sado të vogël ajo është e mjaftueshme për të njehsuar shpejtësinë e
korrozionit. Pjesa lineare në njërin krah të lakores mund të ekstrapolohet dhe mund të
njehsojmë shpejtësinë e korrozionit. Në Figurën 4.1 janë paraqitur katër raste të ndryshme,
në të cilat shpejtësia e korrozionit përcaktohet duke ekstrapoluar pjesët lineare të të dy
krahëve të lakores së polarizimit ose vetëm të njërit.

Figura 4.1. Përcaktimi i dendësisë së rrymës së korrozionit nga ekstrapolimi i zonës lineare të
lakoreve të polarizmit. a) Të dy reaksionet, ai anodik dhe katodik, janë nën ndikimin
rrymës së aktivizimit, b) Reaksioni katodik është nën ndikimin e difuzionit dhe
reaksioniyt anodik është nën ndikimin rrymës së aktivizimit, c) Reaksioni katodik është
nën ndikimin rrymës së aktivizimit dhe krahu anodik i lakores është i pa rregullt, d)
Krahu katodik i lakores është i pa rregullt, metali është pasiv, rryma e korrozionit është
e barabartë me rrymën e pasivizimit.
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Në përgjithësi, lakoret e polarizimit nuk janë gjithmonë të rregullta, pra mund të kemi
parregullsi në krahun anodik ose në krahun katodik të tyre. Por nëse njëri nga krahët, ka
një zonë lineare sado të vogël ajo është e mjaftueshme për të njehsuar shpejtësinë e
korrozionit. Pjesa lineare në njërin krah të lakores mund të ekstrapolohet dhe mund të
njehsojmë shpejtësinë e korrozionit. (A.Çaçi 2018) Avantazhi kryesor për matjet e lakoreve
të polarizimit është fakti që jep rezultate për më shumë të dhëna, sidomos për shpejtësinë e
korrozionit, e marrë nga ekstrapolimi i lakoreve të Tafelit. Për të njehsuar shpejtësinë e
korrozionit, koefiçienti 𝐵 nuk është shumë i nevojshëm. Megjithatë në studimin e
korrozionit në fushën e ndërtimit metoda e lakoreve të polarizuara nuk është aq e përdorur
sa metoda e rezistencës së polarizimit. Arsyet për limitimin e përdorimit të teknikës së
lakoreve të polarizuara në këtë fushë janë:
● Në matjet e lakoreve të polarizimit, rënia e 𝐼𝑘𝑜𝑟𝑟 është më e lartë se sa në matjet e
polarizimit linear për shkak të një amplitude të gjerë potenciali dhe një densitet të
lartë të rrymës në zonat katodike dhe anodike. Një rënie emadhe e 𝐼𝑘𝑜𝑟𝑟 mund të
shtrembërojë realisht lakoret e polarizimit dhe mund të zhdukë zonat e Tafelit. Në
këtë rast përcaktimi i shpejtësisë së korrozionit dhe parametrave kinetike është i
vështirë
● Polarizimi i fortë mund të çojë në rishpërndarjen e ngarkesës, reaksionin e
reagenteve dhe produkteve të korrozionit në sipërfaqen ndarëse. Për të përftuar
lakore polarizimi të qëndrueshme duhet të përdoret një shpejtësi skanimi shumë e
vogël. (Videm, 1997b).Gjithmonë e më shumë po bëhet përpjekje për eleminimin
kufizimeve të metodës së lakoreve të polarizimit dhe zhvillimin e një metode sa më
të shpejtë dhe me sa më pak çrregullime, në mënyrë që kjo metodë të jetë sa më e
përdorshme në fushën e korrozionit të materialeve që korrodohen.
Për të njehsuar shpejtësinë e korrozionit përdoret ligji i Faraday-it (Fontana, 1986; Bardal,
2004)
𝑚𝑚

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (

𝑣𝑖𝑡

𝑎𝑖

) = 𝑘( )
𝑛𝐷

(15)

𝑘 - koefiçient proporcionalitetit vlera e të cilit varet nga mënyra si do të shprehet
shpejtësia ose e thënë më saktë nga njësia e shpejtësisë
Kështu kur shpejtësia shprehet me 𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡 atëherë (𝑘=0.00327)
𝑎 - masa atomike e metalit (𝑎Cu = 64𝑔/𝑚𝑜𝑙,(𝑎Al =27𝑔/𝑚𝑜𝑙)
𝑖 – densiteti i rrymës së korrozionit 𝜇𝐴/𝑐𝑚2
𝑛 - numri i elektroneve të humbura ose valenca
𝐷 - densiteti i metalit 𝑔/𝑐𝑚3 (𝑑𝐶𝑢=8.96𝑔/𝑐𝑚3 , 𝑑𝐴𝑙=2.7𝑔/𝑐𝑚3 )
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KAPITULLI 5
TEKNIKAT INSTRUMENTALE
5. Spektrofotometria
Spektrofotometria në zonën ultravjollcë dhe të dukshme bazohet në spektrat e absorbimit të
rrezatimit elektromagnetik të zonës UV (160 - 400 𝑛𝑚) dhe VIS (400 - 780𝑛𝑚) nga
molekulat e përbërjeve të ndryshme. Absorbimi i rrezeve UV-VIS shkakton eksitim të
elektroneve të lidhjeve kimike. Si pasojë, pozicionet e shiritave të absorbimit mund të
përdoren për të identifikuar tipet e lidhjeve në molekulë, pra grupet funsionale të
molekulës, ndërsa intensitei i absorbimit mund të përdoret për analizën sasiore. Rëndësi më
të madhe ka përdorimi i SF UV-VIS në përcaktimet sasiore të komponimeve që përmbajnë
grupe, të cilat absorbojnë në shkallë të konsiderueshme rrezatimin në zonën UV-VIS
(Çullaj, 2004).
5.1. Bazat teorike, aparatura
Spektrofotometria e absorbimit, përdorimi i dritës së dukshme dhe ultravjollcë, ka qënë një
nga metodat më të hershme fiziko-kimike që është përdorur në përcaktimin e strukturës
molekulare dhe në analizat sasiore. Absorbimi molekular në zonën UV-VIS është me
interes për kimistët organikë, sepse absorbimi varet nga struktura elektronike e molekulës.
Një spektër elektronik është model i fituar nga energjia e absorbuar, kur një substancë i
nënshtrohet rrezatimit në zonën UV-VIS të spektrit elektromagnetik. Spektri UV është një
paraqitje grafike e gjatësisë së valës ose frekuencës së absorbimit me intensitetin e
absorbimit. (E. Gavani 2012). Të dhënat që përftohen nga spektri UV përdoren së bashku
me të dhënat e tjera spektrale për përcaktimin e strukturës molekulare (Watson1999,
Robert M. Silverstein et.al.1974). Energjia e përgjithshme e një molekule është shuma e
energjisë elektronike (ose të lidhjeve) dhe energjisë së saj kinetike. Energjia elektronike
ose e lidhjes është komponenti kryesor në energjinë totale të molekulës.
Energjia e rrezatimit në zonën UV shkakton kalime elektronike brenda molekulës. Lidhja
midis energjisë së absorbuar, në një kalim elektronik, dhe frekuencës (υ) ose gjatësisë së
valës (λ) të rrezatimit shprehet me ekuacionin:
ΔE= E2 - E1 = hυ = hc/ λ

(16)

h – konstantja e Plankut
c - shpejtësia e dritës
ΔE = E2 - E1 - energjia e absorbuar në një kalim elektronik të shkaktuar në molekulë nga
kalimi nga gjendja me energji të ulët E1 në gjendjen e eksituar E2. Diferenca më e vogël e
energjisë midis gjendjes bazë dhe asaj të eksituar, i korespondon gjatësisë së valës më të
madhe të absorbimit (ky kalim quhet edhe kalim rezonant).
Më poshtë jepen zonat e absorbimit në gjatësitë specifike të valëve:
● Spektri i zonës Infra të kuqe IK 2,500 - 50,000 nm
● Afër IK 800 - 2,500 nm
● E dukshme 400 - 800 nm
● ultravjollcë (UV) 190 - 400 nm
Kalimet me probabilitet të ulët janë kalime të ndaluara nga mekanika kuantike. Intensiteti i
absorbimit mund të shprehet nëpërmjet transmitancës.
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Transmitanca shprehet me formulën:
Transmitancë (T) = I/Io

(17)

Io - është intensiteti i energjisë së rrezatimit rënës
I – intensiteti i rrezatimit në dalje nga mostra.
Një shprehje më e përshtatshme për intensitetin e absorbimit është ajo që rrjedh nga ligji i
Lambert.Beer-it i cili paraqet lidhjen midis transmitancës, trashësisë së kyvetës dhe
përqëndrimit të substancës që absorbon. Lidhja shprehet nga ekuacioni:
𝐼

𝑙𝑜𝑔10 ( 0 ) = 𝑘𝑐𝑏 = 𝐴
𝐼

(18)

k – një konstante e lëndës absorbuese
c - përqendrimi i substancës absorbuese në tretësirë
b – gjatësia e rrugës ku kalon drita
A – absorbanca
Kur c shprehet në mol/litër dhe hapi i kalimit të dritës përmes mostrës shprehet me
centimetra, shprehja e mësipërme bëhet:
A=εcb

(19)

Intensiteti i një shiriti absorbimi në spektrin UV shpreh zakonisht absorbimin molar në
absorbimin maksimal, εmax ose log εmax.
Efekti hiperkromik: tregon një rritje në intensitetin e absorbimit.
Efekti hipokromik: Një zvogëlim në intensitetin e absorbimit (Silverstein 2000)
 Ndërtimi i spektrofotometrit
Tipet e aparateve të përdorur për matje të absorbimit të rrezatimeve në zonënUV-Vis kanë
shumë komponentë të njëjtë. (E. Gavani 2012)
Pjesët kryesore të një aparati janë:
a. Burimi i rrezatimit
Për burimin e rrezatimit që përdoret në spektrofotometri ka dy kërkesa kryesore:
● të ketë intensitet ndriçimi të lartë dhe të qëndrueshëm në zonën e
matjeve
● tufa e rrezatimit të jetë homogjene dhe paralele.
Burimet e rrezatimit ndahen në burime të vazhdueshme që emetojnë spektra të
vazhdueshëm dhe në burime diskrete që emetojnë disa gjatësi vale të veçanta. Burimi më i
përdorshëm në zonën e dukshme është llampa me fije volframi. Për të zgjatur jetën e
llampave prej volframi, në to shtohet avull bromi ose jodi në presion të ulët (E. Gavani
2012). Për zonën UV janë përdorur llampa të shkarkesave elektrike në gaze me presion
relativisht të lartë, p.sh. llampa e ksenonit ose e mërkurit. Ato japin spektër të
vazhdueshëm në zonën 250 nm deri në infra të kuqe. Sot përdoren më shpesh llampat e
hidrogjenit ose të deuteriumit me presion të ulët 1.2 kPa të cilat emetojnë në zonën nga 160
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deri në 365 nm. Llampa e deuteriumit jep intensitet rrezatimi 2.3 herë më intensive dhe ka
jetë më të gjatë se ajo e hidrogjenit. Qëndrueshmëria e intensitetit të rrezatimit që jep
burimi ka rëndësi të veçantë.Ushqimi i llampës me rrymë elektrike me tension të
qëndrueshëm ka ndikim kryesor në intensitetin e rrezatimit, sepse varësia midis intensitetit
të rrezatimit dhe intensitetit të rrymës së llampës është eksponenciale (A.Çullaj, 2004).
b. Zgjedhësi i gjatësisë së valës
Në matjet fotometrike synohet që të përdoret rrezatim sa më monokromatik sepse:


vlen më mirë ligji i Beerit (mënjanohen shmangiet nga varësia lineare),



sigurohet një përzgjedhshmëri më e mirë (mënjanohen interferencat e lëndëve që
absorbohen në gjatësi vale të tjera)



arrihet një ndjeshmëri përcaktimi më e lartë (merren vlera më të larta të ε).
c. Filtrat

Janë pajisje të thjeshta që shërbejnë për të marrë shirita të rrezatimeve me gjatësi vale në
kufij të caktuar. Filtrat vlerësohen me dy parametra kryesorë: depërtueshmëria maksimale
që matet me vlerën e përshkueshmërisë në pik (në %) dhe gjerësia spektrale mesatare Δλ mes
që matet me segmentin e gjerësisë së lakores në gjysmën e depërtueshmërisë maksimale.
Në aparatet e matjeve fotometrike përdoren dy tipe filtrash, filtrat e absorbimit dhe filtrat e
interferencës. Filtrat e absorbimit janë zakonisht fletë qelqi me ngjyrë. Gjerësia spektrale
mesatare e filtrave të absorbimit është relativisht e madhe 30 nm deri 250 nm. Filtrat e
interferencës bazohen në dukurinë e interferencës së dritës. Ata janë ndërtuar nga një
shtresë e tejdukshme e një lënde dielektrike që vendoset midis dy fletëve prej qelqi të cilat
janë të veshura me një copë gjysëmpërshkuese prej argjendi. Nga reflektimet e përsëritura
të rrezatimit ndodh shuarja e valëve me përjashtim të atyre që plotësojnë kushtin:
nλ=2d
d. Monokromatoret
Shërbejnë për të veçuar nga një rrezatim i vazhduar, shirita me gjerësi spektrale të vogël
me gjatësinë e valës që dëshirojmë. Çdo monokromator përbëhet nga një prizëm ose nga
diafragma e hyrjes dhe daljes që lejojnë përkatësisht hyrjen dhe daljen e tufave të ngushta
të rrezatimit dhe nga sisteme lentesh ose pasqyrash që shërbejnë për te përfituar tufa
paralele ose për fokusim. Karakteristikat optike kryesore te monokromatorëve janë
dispersioni këndor (Sθ), dispersioni linear D1 dhe aftësia zgjedhëse R. (E.Gavani 2012)
Dispersioni këndor karakterizohet nga këndi me të cilin ndalohen tufat e dritës me gjatësi
vale të vogël dhe më i përqëndruar në zonat me gjatësi vale më të madhe. Spektri në rrjetat
e difraksionit do të jetë aq më i shpërndarë, sa më të dëndura të jenë vijat e rrjetës.
Dispersioni linear përcaktohet nga largësia ndërmjet pasqyrimeve të dy tufave në planin
fokal. Më shpesh përdoret madhësia e anasjelltë që quhet gjerësi spektrale efektive e që
shprehet në nm/mm të gjerësisë së diagramës (E. Gavani 2012). Aftësia zgjedhëse e
monokromatorit karakterizon vetinë e pajisjes për të regjistruar veçmas dy vija që ndodhen
afër njëra tjetrës. Nga krahasimi i monokromatorëve të zakonshëm me prizëm dhe me
rrjetë del që rrjetat kanë aftësi zgjedhëse më të lartë.
e. Dedektorët
Në aparatet e matjes së absorbimit të rrezatimit si dedektorë përdoren dedektorët
fotoelektrikë që bazohen në dukurinë e fotoefektit. Ndaj dedektorëve fotoelektrikë ka disa
kërkesa:
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● Intensiteti i rrymës së fituar në fotocelulë (i), të jetë në përpjestim të drejtë me
● Intensitetin e rrezatimit elektromagnetik (I)
● Të kenë ndjeshmëri të lartë, (ndjeshmëria shprehet me intensitetin e rrymës në μA
që lind
● Në fotocelulë kur në të bie rrezatimi me intensitet një lumen)
● Të përgjigjen ndaj energjisë së rrezatimit në zona sa më të gjera të gjatësisë së
valës.
Veç këtyre kërkesave, ndaj dedektorëve ka edhe kërkesa të tjera si p.sh. të ketë
kohëpërgjigje të shpejtë, të ketë nivele të ulta zhurme etj. Në aparatet fotometrike përdoren
më shpesh tri tipe të dedektorëve fotoelektrikë: celulat fotovoltaike në të cilat kemi daljen e
elektronit nga shtresa e një gjysëmpërçuesi në shtresën e metalit. Pra, nën veprimin e
rrezatimit disa elektrone të shtresës në gjysëmpërçuesit shkëputen nga atomet dhe fitojnë
energji të mjaftueshme për të kaluar në filmin metalik. Kështu lind një diferencë potenciale
dhe do të kemi kalim të rrymës elektrike që matet me një mikroampermetër. Celulat
fotovoltaike kanë përdorim në zonën e dukshme të spektrit. Llampat fotoemetive janë
fotodioda, funksionimi i të cilave bazohet në fotoefektin e jashtëm. Janë të ndërtuara nga
një katodë gjysmësferike dhe një anodë që është një tel ose rrjetë metalike. Midis katodës
dhe anodës ushtrohet një diferencë potenciale që ndihmon në daljen e elektroneve kur
katoda goditet nga rrezatimi. Intensiteti i rrymës varet nga intensiteti i rrezatimit që godet
katodën dhe nga tensioni që ushtrohet midis elektrodave. Celulat fotoemetive përdoren
edhe në zonën UV. (E. Gavani 2012). Llambat fotoshumëzuese janë edhe këto fotodioda që
bazohen në fotoefektin e jashtëm. Elektronet që dalin nga katoda kalojnë nëpër një sërë
elektrodash ku ushtrohen potenciale të ndryshme positive që rriten në mënyrë suksesive.
Këta shkaktojnë një rritje të fuqishme të sinjalit. Fotoshumëzuesit duhet të kenë ndjeshmëri
shumë të lartë (Watson 1999).
5.1.2. Spektrofotometria në zonën infra të kuqe (SIK)
Spektrofotometria në zonën infra të kuqe bazohet në absorbimin e rrezatimit
elektromagnetik të zonës spektrale infra të kuqe nga molekulat e përbërjeve të ndryshme.
Metodat e sotme të SIK kanë gjetur përdorime për analizat kimike cilësore dhe sasiore
pothuajse për të gjitha speciet molekulare. Përdorime më të shumta kanë matjet në zonën
IK të mesme nga 400 deri në 4000 𝑐𝑚−1 , (λ=2.5-50 µ𝑚). Madje në këtë zonë përdoren jo
vetëm spektrat e absorbimit, por edhe spektrat e reflektimit dhe të emisionit (Çullaj, 2004).
5.2. Kromatografia e lëngët me presion të lartë (HPLC)
Kromatografia e lëngët me presion të lartë është një teknikë që është zhvilluar nga aplikimi
në të i teorive dhe instrumenteve që janë përdorur për gaz kromatografi. Në këtë metodë
absorbenti, p.sh. oksidi i aluminit ose i silicit, që është i paketuar në kolona, eluohet me një
lëng të përshtatshëm. Në qoftë se një komponent i përzierjes është adsorbuar dobët në
sipërfaqen e fazës së ngurtë stacionare, ai do të dalë më shpejt se përbërësit e tjerë që janë
adsorbuar më fort. Ndarja e përbërësve është e mundur në qoftë se ata adsorbohen në
shkallë të ndryshme nga faza e ngurtë. Ka edhe mekanizma të tjerë që kryejnë ndarjen si në
rastin e kromatografisë lëng-lëng, ku ndarja kryhet si pasojë e diferencës së koefiçientit të
shpërndarjes së përbërësve midis lëngut në fazë të palëvizshme që vesh në shtresë të hollë
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mbështetësin e ngurtë dhe lëngut në fazën e lëvizshme (Watson 1999; K. Robarts
et.al.2004).
Në kromatografinë me fazë normale NP, zakonisht faza stacionare është relativisht polare
dhe faza lëvizëse është jopolare. Në kromatografinë me fazë të kundërt RP kemi fazë
stacionare jopolare dhe fazë lëvizëse polare. (E. Gavani 2012). Mekanizmi i ndarjes në
kromatografinë me fazë të kundërt varet nga ndërveprimi i lidhjeve hidrofobike midis
molekulave të përbërësit në fazën lëvizëse dhe ligandit të palëvizshëm hidrofobik p.sh.
fazës stacionare. Kromatografia në fazë të kundërt (RP) është një proces adsorbimi, i cili
lidh mekanizmin e ndarjes në pjesë deri në veçimin e plotë. Molekulat e përbërësit
shpërndahen midis fazës lëvizëse dhe asaj stacionare. Shpërndarja e përbërësit midis dy
fazave varet nga vetitë lidhëse në fazën stacionare, hidrofobiciteti i përbërësit dhe përbërja
e fazës lëvizëse.
5.2.1. Hapat e procesit kromatografik


Hapi i parë në procesin kromatografik është ekuilibrimi/kondicionimi i paketimit të
kolonës në fazë të kundërt në kushte të përshtatshme fillestare të fazës lëvizëse si
pH, forca jonike dhe polariteti. Polariteti i fazës lëvizëse kontrollohet nga shtimi i
modifikuesve organik të tillë, si: acetonitrili, etj. (E.Gavani 2012)



Hapi i dytë përfshin futjen në kolonë të mostrës që përmban përbërësit që do të
ndahen. Në mënyrë ideale, mostra është tretur në të njëjtën fazë lëvizëse të përdorur
për ekuilibrimin e kolonës. Ajo rrjedh në kolonë me një shpejtësi rrjedhjeje që të
arrihet optimumi i lidhjes.



Hapi i tretë përfshin eluimin dhe desorbimin e molekulave të përbërësve. Kjo
kryhet duke zvogëluar polaritetin e fazës lëvizëse me rritjen e përqindjes të
modifikuesit organik në fazën lëvizëse. pH i tretësirave fillestare dhe përfundimtare
të fazës lëvizëse është i njëjtë. Përbërësit e lidhur desorbojnë nga faza stacionare në
përputhje me hidrofobicitetet e tyre individuale.



Hapi i katërt në proces përfshin zhvendosjen e substancave të desorbuara. Kjo është
kryer nga ndryshimi i fazës lëvizëse B deri afër 100 % me modifikues organik në
mënyrë që të sigurojmë zhvendosjen e të gjjitha substancave të lidhura para
ripërdorimit të kolonës. Hapi i pestë është riekuilibrimi i paketimit të kollonës
kromatografike, nga 100 % fazë lëvizëse B në kushtet fillestare të fazës lëvizëse
(Meyer 2004)

Metodat e HPLC, janë sot ndër teknikat më të përdorshme të analizës kimike. Kjo gjë
shpjegohet me mundësitë që ofrojnë ato për të analizuar mostrat e lëngëta në temperature të
zakonshme, në veçanti për lëndët joflurore dhe termikisht të paqëndrueshme. HPLC që
bazohet në ekulibrin e shpërndarjes është tipi më i përdorshëm në kromatografinë e lëngët.
HPLC ka disa veçanti që burojnë nga natyra e fazës së lëvizshme (e lëngët), paketimi i
kolonës me grimca shumë të imta dhe përdorimi i trysnive të larta (Çullaj, 2004).
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KAPITULLI 6
ELEMENTET ALUMIN (Al) DHE BAKËR (Cu)
6.1. Alumini
Alumini është një metal me ngjyrë të argjendtë në të bardhë dhe i punueshëm, anëtar i
grupit të borit, prej elementeve kimike. Ai ka simbolin Al dhe numër atomik 13 në sistemin
periodik. Nuk është i tretshëm në ujë në kushte të zakonshme. Alumini është një element
me sasi të madhe në koren e Tokës (elementi i tretë në sasinë më të madhe,
pas oksigjenit dhe silicit). Ai përbën rreth 8 % nga trupat e ngurta të sipërfaqes së Tokës.
Alumini është shumë aktiv kimikisht dhe ndodhet në natyrë në trajtën e disa lloj
komponimeve. Përveç kësaj, është gjetur i kombinuar, në mbi 270 minerale të
ndryshme. Burimi kryesor i aluminit janë boksitet. Alumini është shquar për aftësinë e tij
për ti rezistuar korrozionit për shkak të fenomenit të pasivizimit të tij dhe dendësisë të ulët.
Alumini është i lehtë dhe përçues i mirë i elektricitetit dhe i nxehtësisë. Pas argjendit, arit
dhe bakrit, alumini është përçuesi më i mirë i rrymës elektrike. Përdoret në industrinë e
automobilave, në industrinë elektroteknike, për ndërtimin e kornizave të dyerve dhe
dritareve, në enët e kuxhinës dhe per mbështjelljen e produkteve ushqimore. Alumini
përdoret si substancë reduktuese për përfitimin e shumë metaleve nga oksidet e tyre.
Alumini është një metal me veti mekanike të shkëlqyera dhe ka bërë një revolucion në
shumë fusha teknologjike. Edhe pse shumë më i lehtë se metalet e tjera, ai zotëron forcë
shumë të lartë mekanike, e cila është dhe arsyeja që përdoret aq shumë në aeronautikë.
Është një material "ekologjik" i cili mund të riciklohet në një numër të pafund, duke ruajtur
karakteristikat e tij pa ndonjë degradim cilësor. Në të vërtetë, energjia e kërkuar në
riciklimin e tij është vetëm 5% e asaj që konsumohet në prodhimin fillestar. Pra, nuk është
befasi që në Evropë 85% e aluminit të përdorur në ndërtim rrjedh nga riciklimi.
Alumini është një material ndërtimi jashtëzakonisht i mirë, shumë i përdorshëm dhe i
përshtatshëm. (https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium)

Figura 6.1. Pamja e metalit të aluminit.

6.1.1. Karakteristikat e Al
●

Pesha: Alumini është i lehtë me dendësi sa një të tretën e çelikut.

●

Fortësia: Alumini është i fortë dhe karakterizohet prej një forcë tërheqjeje nga 70 deri
në 700 MP në varësi të aliazhit dhe procesit të prodhimit. Prodhimi i aliazhit të
përshtatshëm është aq i forte, sa çeliku strukturor.

●

Elasticiteti: Moduli i Jungut për aluminin është një e treta e çelikut (E = 70,000 MPa).
Kjo do të thotë se momenti i inercisë duhet të jetë tre herë më i madh për nxjerrjen e
aluminit për të arritur të njëjtën shmangie si një profil çeliku.
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●

Formueshmëria: Alumini ka një formueshmëri të mirë, një karakteristikë që përdoret
plotësisht në prodhim. Alumini gjithashtu mund të derdhet, tërhiqet dhe frezohet.

●

Përpunueshmëria: Alumini është shumë i lehtë për tu përpunuar. Mund të përdoren
pajisje të zakonshme të përpunimit siç janë sharrat dhe trapanët. Alumini është
gjithashtu i përshtatshëm për formim në gjendje të ngrohtë dhe të ftohtë.

●

Bashkimi: Alumini mund të bashkohet duke përdorur të gjitha metodat normale të
disponueshme si saldimi, bashkimi, lidhje me ngjitje dhe perçinim.

●

Rezistenca ndaj korrozionit: Një shtresë e hollë e oksidit formohet në kontakt me ajrin, i
cili siguron mbrojtje shumë të mirë kundër korrozionit, madje edhe në mjedise
gërryese. Kjo shtresë mund të forcohet më tej me trajtimin sipërfaqësor të till si
anodizimi.

●

Përcjellshmëria: Përçueshmëritë termike dhe elektrike janë shumë të mira, madje edhe
kur krahasohen me bakrin.

●

Zgjerimi linear: Alumini ka një koeficient relativisht të lartë të zgjerimit linear
krahasuar me metalet e tjera. Kjo duhet të merret parasysh në fazën e projektimit për të
kompensuar ndryshimet në zgjerim.

●

Toksiciteti: Alumini nuk është helmues dhe prandaj është shumë i përshtatshëm për
përgatitjen dhe ruajtjen e ushqimit.

●

Reflektimi Alumini është një reflektues i mirë i dritës dhe i nxehtësisë

6.1.2. Aliazhet e aluminit
Aliazhet e aluminit janë materiale në të cilat alumini (Al) është metal dominues. Elementet
kimike me të cilët Al lidhet janë bakri (Cu), magnezi (Mg), mangani (Mn), silici (Si),
kallaji (Sn) dhe zinku (Zn). Ekzistojnë dy klasifikime kryesore, domethënë aliazhe me
derdhje dhe aliazheve të presuar, të cilat janë ndarë më tej në kategoritë e trajtimit me
ngrohje dhe pa ngrohje. Rreth 85% e aluminit përdoret për produktet e farkëtuara, p.sh.
pllaka të mbështjella. Aliazhet e aluminit të derdhura prodhojnë produkte me kosto
efektive për shkak të temperaturës të ulët të shkrirjes, edhe pse ato në përgjithësi kanë forcë
më të ulët në tërheqje sesa aliazhet e presuar. Sistemi më i rëndësishëm i aliazhit të derdhur
të aluminit është Al-Si, ku nivelet e larta të silicit (4.0-13%) kontribuojnë në karakteristikat
e mira të derdhjes. Aliazhet e përbëra kryesisht prej alumini kanë qenë shumë të
rëndësishme në prodhimin e pajisjeve për aeronautikën që nga futja e avionëve të veshur
me metale.
Aliazhet alumin-magnez janë të dyja më të lehta se lidhjet e tjera të aluminit.
Sipërfaqet e aliazheve të aluminit do të zhvillojnë një shtresë të bardhë, mbrojtëse të
oksidit të aluminit, nëse mbeten të pambrojtura nga anodizimi dhe/ose procedurat e
korrigjimit të lyerjes. Në një mjedis të lagësht, korrozioni galvanik mund të ndodhë, kur
një aliazh alumini vendoset në kontakt elektrik me metale të tjera me potenciale më të larta
korrodimi se alumini dhe në praninë e një elektroliti që lejon shkëmbimin e joneve.
Referuar si korrozioni jo-metalik, ky proces mund të ndodhë si shtresëzim ose si korrozion
ndërkokrrizor. Aliazhet e aluminit mund të trajtohen pa ngrohje. Kjo shkakton ndarje të
brendshme të elementit. Sistemet e aliazheve klasifikohen nga një sistem numerik (ANSI)
ose me emra që tregojnë përbërësit kryesorë të lidhjes së tyre (DIN dhe ISO).
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 Përdorimet kryesore të aluminit
Alumini, përdoret kryesisht si aliazh edhe nëse përmbajtja e aluminit është deri në 99%.


Linjat e energjisë

Alumini është mjaft i mirë për instalimet elektrike të rrjetave, duke përfshirë linjat ajrore të
transmetimit të energjisë dhe linjat lokale të shpërndarjes së energjisë sepse siguron një
përçueshmëri më të mirë ndaj peshës sesa bakri - gjithashtu një nga materialet më të
zakonshëm të përdorur në aplikimet elektrike.
Alumini ka më shumë se gjysmën e përçueshmërisë së bakrit - por me vetëm 30 përqind të
peshës, një tel i zhveshur prej alumini me rezistencë të ngjashme elektrike do të peshojë më
shumë se gjysma. Alumini është gjithashtu më pak i kushtueshëm se bakri, gjë që e bën atë
më tërheqës nga një perspektivë ekonomike dhe financiare.


Ndërtesa shumëkatëshe

Me lakueshmërinë e tij të lartë, raportin e lartë të forcës ndaj peshës dhe cilësinë për tu
përshtatur, alumini është një material i vlefshëm në zemër të ndërtesave shumëkatëshe dhe
qiellgërvishtëseve. Gjithashtu është një material mjaft i mirë për shkak të qëndrueshmërisë
së tij, fleksibilitetit të dizajnit dhe kontributeve në kursimin e energjisë për tu përdorur si
brenda dhe jashtë ndërtesave. Për më tepër qiellgërvishtëset, do të peshonin shumë më
tepër nëse do të përdorej çeliku, gjë që do të kërkonte që themelet e ndërtimit të ishin më të
thella dhe të shtonin kostot e ndërtimit.


Kornizat e dritareve

Kornizat e aluminit në përgjithësi janë një mundësi mjaft e mirë, me kosto jo të lartë për
shtëpi dhe zyra. Ato janë gjithashtu të lehta dhe mund të bëhen rezistente ndaj përkuljeve,
gjë që është e dobishme në vendet që përjetojnë erëra të forta dhe stuhi të fuqishme.
Përdorimi i aluminit për kornizat e dritareve zakonisht është me mirëmbajtje më të ulët dhe
më pak i kushtueshëm se druri, dhe gjithashtu është më rezistent ndaj gërvishtjeve, çarjeve
dhe dëmtimeve. Sidoqoftë, një nga disavantazhet kryesore të përdorimit të kornizave të
aluminit është se ato nuk janë aq efikase në energji sa druri, dhe as nuk ofrojnë të njëjtin
nivel izolimi.


Elektronika

Telefonat inteligjentë, tabletët, laptopët, TV me ekran të sheshtë, monitorë kompjuterash
dhe pajisje të tjera elektronike po përdorin gjithnjë e më shumë alumin në prodhimin e
tyre. Alumini ndërthur bukurinë dhe prakticitetin, me aftësinë për tu dukur i sofistikuar dhe
i besueshëm në përdorim. Këto janë tipare thelbësore për industrinë elektronike.
Prodhuesit e elektronikës kohët e fundit kanë zbatuar aluminin për të zëvendësuar çelikun
dhe plastikën. Ai është përdorur kryesisht për ftohjen e CPU dhe procesorëve grafikë, me
përçueshmërinë e tij të shkëlqyeshme të nxehtësisë duke e bërë atë një zgjedhje ideale.
Modelet më të reja të elektronikës janë duke përdorur pjesë prej alumini. Alumini është
më i fortë dhe më i besueshëm se plastika, por më i lehtë se çeliku, i cili së bashku me
aftësinë e tij të lindur për të thithur dhe shpërndarë nxehtësinë, ka çuar në një rritje të
përdorimit të aluminit midis prodhuesve kryesorë të tregut të materialeve metalike.


Pajisjet shtëpiake dhe industriale

Alumini përdoret në tubat precize për frigoriferë dhe kondicionerë - por kjo nuk është e
gjitha që ky material shërben në pajisje të tilla. Shumë pjesëza përbërëse të, tharëseve të
rrobave, lavastovilieve dhe pajisje të tjera të konsumit përdorin gjithashtu korniza alumini
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në modelin e tyre. Pajisjet për ftohje dhe ngrirje (frigoriferët) janë veçanërisht zbatime të
mira praktike të aluminit, me karakteristika që lehtësojnë procesin e ftohjes dhe krijojnë
ftohje shumë efikase. Frigoriferët modernë do të ishin shumë të ndryshëm pa përparësitë që
ofron alumini.


Komponentët e avionit

Alumini ka tre veti të shkëlqyera në veçanti që e bëjnë atë kaq të dobishëm në industrinë e
aviacionit: raporti i fortë ndaj peshës, butësi perfekte dhe rezistencë e lartë ndaj
korrozionit. Në fakt, është për shkak të aluminit që qeniet njerëzore kanë qenë në gjendje të
fluturojnë, që kur vëllezërit Wright përdorën alumin për të bërë mbulesën për motorit e
avionit të tyre të parë me kornizë druri. Duke pasur parasysh që alumini është i
krahasueshëm në forcë me çelikun me vetëm një pjesë të peshës, përdorimi i tij në
ndërtimin e avionëve u ofron avionëve më shumë kapacitet peshe për ngarkesat dhe
pasagjerët, si dhe efikasitet më të madh të karburantit. Rezistenca e lartë e aluminit ndaj
korrozionit ndihmon gjithashtu në garantimin e sigurisë së avionit dhe pasagjerëve të tij, e
cila është një nga kushtet më themelore të udhëtimit ajror.


Komponentët e anijeve kozmike

Përparimi i anijeve kozmike dhe teknologjisë së raketave lidhet drejtpërdrejt me avancimin
e lidhjeve të aluminit. Nga motorët e parë prototype, aliazhi alumini-litium është pjesë e
programit hapësinor të NASA-s. Ngjashëm me avionët, raporti i forcës dhe peshës së
aluminit, rezistenca ndaj korrozionit dhe butësia janë veti ideale për një dhomë në hapësirë,
që duhet të jetë e fortë dhe e lehtë. Dritaret e anijes kozmike janë gjithashtu një zbatim
veçanërisht i shkëlqyeshëm i shkencës së materialeve: një mënyrë për t'i bërë ato është
oksinitriti i alumini, i cili në fakt është një qeramikë transparente që përdoret për materialet
antiplumb. Lidhjet e aluminit-niobit të përdorura në anijet kozmike, janë në gjendje të
durojnë nxehtësinë e përqendruar brenda motorit Falcon 9.


Anijet për lundrim

Materialet e lehta dhe të forta kanë përdorim të gjerë për anijet në lundrim, veçanërisht për
ato që përdoren për transport mallrsh. Vetia që alumini është i lehtë, lejon më shumë
sipërfaqe dhe më pak masë - pa kompromentuar forcën që është e nevojshme për t'i bërë
ballë çarjeve dhe thyerjeve në trupin e anijeve. Kjo lejon që më shumë peshë të ngarkohet
në formën e mallrave, njerëzve ose karburantit. Përveç cisternave dhe anijeve të mëdha,
alumini përdoret në ndërtimin e jahteve, skafeve dhe anijeve nënujore. Shumica e anijeve
sportive me vela janë ndërtuar gjithashtu nga alumini, gjë që u jep atyre një avantazh të
jenë të shpejta në gara.


Trenat

Trenat mund të funksionojnë shumë mirë duke përdorur hekur dhe çelik, siç kanë
funksionuar me shekuj. Përdorimi i përbërësve të aluminit në vend të çelikut mund të ketë
përparësi: alumini formohet më lehtë dhe përmirëson efikasitetin. Ndërsa hekurudhat dikur
ishin bërë kryesisht nga hekuri, shumë elementë të trenave modernë janë bërë nga alumini.
Në fakt, raporti forcë-peshë i aluminit është një nga faktorët kryesorë që bën të mundur
shpejtësinë e trenave mbi 350 km / orë. Lidhjet e aluminit të përdorura në këto karroca
hekurudhore me shpejtësi të lartë kanë densitet më të ulët, por forcë të krahasueshme me
çelikun, si dhe rezistencë shumë të mirë ndaj korrozionit që ndihmon në mirëmbajtjen e
tyre. Për më tepër, kabllot e aliazhit të aluminit po përdoren gjithnjë e më shumë si një
zëvendësim për kabllot tradicionale të bakrit në transmetimet dhe instalimet hekurudhore.
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Automjete

Alumini konsatohet si materiali me kosto-efektive dhe miqësor me mjedisin për të rritur
performancën, për të rritur ekonominë e karburantit dhe për të zvogëluar emetimet duke
përmirësuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë. Alumini është gjithnjë e më shumë "materiali i
zgjedhur" për prodhuesit e automjeteve për shkak të forcës dhe përparësive të tij mjedisore.
Automjetet duhet të jenë më të lehta dhe më të shpejta pa humbur forcën ose
qëndrueshmërinë. Kjo është gjithashtu e dobishme pasi makinat mund të riciklohen më
lehtë, duke shtuar një nivel të qëndrueshmërisë në përdorimin e aluminit në automjete.
(Jordan Flagel on June 12, 2020)
6.2. Bakri (Cu)
Bakri - Një metal i përdorur qysh në lashtësi.
Bakri ishte një nga metalet e parë të nxjerrë dhe të përdorur nga njerëzimi. Bakri u përdor
për herë të parë në monedha dhe zbukurime duke filluar rreth vitit 8000 p.e.s, dhe rreth
vitit 5500 p.e.s, mjetet e bakrit ndihmuan civilizimin të dilte nga epoka e gurit. Zbulimi që
bakri i lidhur me kallaj prodhon bronz, shënoi fillimin e epokës së bronzit në rreth 3000
p.e.s. Statuja e Lirisë: Në 1886, Statuja e Lirisë përfaqësoi përdorimin më të madh të bakrit
në një strukturë të vetme. Për të ndërtuar statujën, rreth 80 ton fletë bakri u prenë në një
trashësi prej rreth 2.3 milimetra (3/32 inç).

Figura 6.2. Statuja e Lirisë (Cu).

Bakri (lat. Cuprum) është një element kimik i cili në sistemin periodik gjendet me
simbolin Cu dhe numrin atomik 29. Është një metal i periodës së 4 në grupin e II B
të sistemit periodik. Emri kuprum rrjedh prej fjalës cyprium “mineral nga ishulli i Qipros".
Bakri ka qenë metali i parë i përdorur nga njeriu për prodhimin e veglave të ndryshme si
dhe të armëve. Sende prej bakri (unaza, gjerdanë, byzylykë etj.) janë gjetur në Irak 8700
vjet para erës së re. (https://sq.wikipedia.org/wiki/Bakri)
Është metal i butë dhe i lakueshëm, i cili telëzohet lehtë. Ka përçueshmëri shumë të lartë të
nxehtësisë dhe elektricitetit. Sipërfaqja e sapo-ekspozuar e bakrit ka ngjyrë portokall në të
kuqe, por në prani të lagështisë dhe dioksidit të karbonit (CO2) formohet një shtresë e
gjelbër e karbonatit bazik të bakrit (II) Cu2(OH)2CO3 i cili e mbron nga oksidimi i
mëtejshëm.
Në përbërjet kimike, bakri mund të jetë në gjendjen e oksidimit +1 dhe +2. Gjendja +1
oksidohet lehtë. Ajo është e qëndrueshme vetëm në përbërjet e patretshme si: CuCl, Cu2O
dhe në përbërjet komplekse. Gjendja e oksidimit +2 është më e zakonshmja dhe më e
Jolda Zotaj

56

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

qëndrueshmia. Joni Cu2+ ngjyros në të kaltër tretësirat ku ndodhet. Sulfati i bakrit CuSO4
përdoret në bujqësi si dezinfektant. Përbërjet e bakrit janë në pjesën më të madhe, toksike.

Figura 6.3. Pamje e mineralit të bakrit.

6.2.1. Përdorimet e bakrit
Pas hekurit dhe aluminit, bakri është metali që përdoret më së shumti. Përdoret kryesisht
për prodhimin e telave, për mbulimin e çative, në hidraulikë, dhe në makineri industriale.
Aktualisht, bakri përdoret në ndërtimin e ndërtesave, gjenerimin dhe transmetimin e
energjisë, prodhimin e produkteve elektronike dhe prodhimin e makinerive industriale dhe
automjeteve të transportit. Instalimet dhe pajisjet hidraulike të bakrit janë pjesë përbërëse e
pajisjeve, sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes dhe lidhjeve telekomunikuese që përdoren çdo
ditë në shtëpi dhe biznese. Bakri është një komponent thelbësor në motorët, instalimet
elektrike, radiatorët, lidhësit, frenat dhe kushinetat e përdorura në makina dhe kamionë.
Makina mesatare përmban 1.5 kilometra (0.9 milje) tela bakri, dhe sasia totale e bakrit
varion nga 20 kilogram (44 paund) në makina të vogla në 45 kilogram (99 paund) në
automjete luksoze dhe hibride. Bakri është përcjellësi i mirë i elektricitetit që preferohet më
tepër se alumini, Përdorimi i lartë i bakrit shpjegohet në sajë të vetive të tij: ai ka
përçueshmëri të lartë të elektricitetit dhe nxehtesisë, është i butë, elastik, rezistent ndaj
deformimeve dhe korrozionit, telëzohet dhe petëzohet lehtë, etj. Telat e bakrit përdoren për
gjenerimin, përçimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.
Gjithashtu përdoren për telekomunikim, për ndërtimin e qarqeve elektrike dhe të një numri
tejet të madh të pajisjeve elektrike. Rreth 50% e bakrit të prodhuar përdoret për prodhimin
e telave dhe kabllove. Përçueshmëria e lartë elektrike e bakrit, e bën atë materialin më të
sigurt dhe më efikas për bërthamat e telave përcjellës. Ndryshe nga argjendi, nuk digjet kur
kryen tensione të larta. (https://sq.wikipedia.org/wiki/Bakri)


Pajisjet elektronike

Bakri gjithmonë e më shumë po përdoret në ndërtimin e qarqeve të integruara (për shkak të
përçueshmërisë së elektricitetit), ftohësve elektrikë (ventilatorëve dhe ftohësve me lëngje
për shkak të vetive termike), elektromagnetëve, tubave të vakumit etj.
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Përdorimi në arkitekturë

Që nga kohët e lashta bakri është përdorur në ndërtimtari për shkak të rezistencës së tij nga
korrozioni dhe klima. Ai përdoret në çati, izolatorë, ullukë shiu, dhe dyer. Edhe pse bakri i
lirë është i prekshëm nga lagështia, mbulesa e gjelbërt e tij që formohet nga lagështia
atmosferike është më rezistente, prandaj përdoret më shumë.
Aliazhet
Bakri përdoret edhe për prodhimin e lidhjeve metalike (aliazheve) si: tunxhi (bakër dhe
zink), bronzi (bakër dhe kallaj) dhe disa lidhje metalike speciale. Kupronikeli (që është
kombinim i bakrit dhe nikelit) është aliazh rezistent ndaj ndryshkjes që përdoret kryesisht
për prodhimin e monedhave metalike. Bakri është një zgjedhje e mirë për lavamanin e kuzhinës
sepse në përgjithësi është rezistent ndaj korrozionit dhe ka veti anti-mikrobike. Për ata që nuk janë
problematik ndaj shtesës okside që krijon bakri. Ata preferojnë lidhjet e bakrit që marrin më shumë
kohë për t'u njollosur, e jo më të zhvillojnë oksidimin.

Jolda Zotaj

58

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

PJESA EKSPERIMENTALE
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KAPITULLI 7
EKSTRAKTET DHE ANALIZA E TYRE
Me anë të punës eksperimentale është synuar arritja e objektivave të këtij studimi:
● Vlerësimi i efektivitetit të inhibimit të ekstrakteve të lëvores së qepës, gjetheve të
eukaliptit, dhe kokrrave të piperit të zi në mjedis acid.
● Vlerësimi i shpejtësisë së korrozionit dhe i efektivitetit të inhibitorëve, në mjedis acid
klorhidrik HCl 0.1M, (H2SO4 + HCl) 1𝑀 , (H2SO4 1 M me prani të joneve klorure
(Cl- 10-3 M), dhe HCl 1M.
● Studimi dhe monitorimi i efektivitetit të inhibimit të kuercetines, piperines dhe
eukaliptolit si shtesë në tretësirat korroduese ndaj Al dhe Cu.
● Konstatimi me anë të disa metodave, nëse këta inhibitorë janë efektivë dhe të
përshtatshëm si shtesa për ruajtjen nga korrozioni të Al dhe Cu.
7.1. Mënyra e ekstraktimit të inhibitorëve
Për të përgatitur tretësirat, të cilat do të testohen, fillimisht u përgatitën inhibitorët e
gjelbër, duke i ekstraktuar ata prej materialeve bimore të zgjedhura me ujë të bidistiluar,
meqenëse shumica e komponenteve përbërës të tyre (referuar literaturës), treten mjaft mirë
në ujë dhe zakonisht materialet bimore me inde të buta si gjethet, apo lëvoret ekstraktohen
me ujë të ftohtë apo të nxehtë.
7.2. Ekstraktimi me ujë të bidistiluar i lëvoreve të qepës
Kuercetina është një flavanoid i cili gjendet gjerësisht i shpërndarë në natyrë. Emri i saj
është përdorur që nga viti 1857, dhe e ka prejardhjen nga Quercetum (pyje lisi), pas
Quercus.
Më poshtë në figurën 7.1 paraqiten lëvoret e qepës dhe pluhuri i tyre i bluar, kurse në
figurën 7.2 paraqitet struktura kimike e kuercetinës:

Figura 7.1. a) Qepët, b) Lëvorja e qepëve, c) Lëvorja e bluar e qepëve
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Figura 7.2. Struktura kimike e kuercetinës.

Lëvoret e qepës lahen për të larguar pluhurin dhe papastërtitë dhe thahen në temperaturën e
ambjentit (A.Çaçi 2018). Më pas bluhen me bluarës mekanik, siten me një sitë me diametër
0.6 𝑛𝑚 dhe mbahen në një vend të errët në temperaturën e dhomës.
100 𝑔𝑟 pluhur të lëvores së qepës ekstraktohen me 100 𝑚𝑙 ujë të bidistiluar, në vlim për
1 𝑜𝑟ë, ekstrakti filtrohet me një letër filtri të thjeshtë, avullohet deri në gjysmën e vëllimit
në banjë uji dhe ruhet në enë të errëta në temperaturë 2-8°C (Dmitrienko et al., 2012).
Rendimenti i ekstraktit të fituar u llogarit me diferencën e peshës të masës së ngurtë para
dhe pas procesit të ekstraktimit.
Pesha e mostrës para ekstraktimit

(A) = 1.0012 g

Pesha e piperit pas ekstraktimit

(B) = 0.8931 g

Vëllimi i ujit (pas ekstraktimit,
𝐶𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟 =

(C) = 50 ml
𝐴−𝐵
𝐶

=

1.0012−0.8931
0.05

= 2.1620 𝑔/𝑙

Tretësirat korroduese të acideve për metalet Al dhe Cu, janë përgatitur duke pasur parasysh
këtë përqendrim të ekstraktit 2.1620 g/l
7.3. Ekstraktimi me ujë të bidistiluar i kokrrave të piperit të zi
Sikundër e kemi përshkruar edhe në pjesën teorike piperina është një alkaloid përgjegjës
për shijen djegëse të piperit të zi. (A.Çaçi 2018) U zbulua në 1819 nga Hans Christian
Orsted i cili arriti ta ekstraktonte nga frutat e Piper Nigrum.
Në figurën 7.3 paraqiten kokrrat e piperit të zi dhe pluhuri i tyre i bluar.
Në figurën 7.4 paraqitet struktura kimike e piperinës si komponimi kimik kryesor dhe në
përmbajtje më të lartë në ekstraktin e kokrrave të piperit.
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Figura 7.3. a) Piperi i zi kokërr, b) Piperi i zi i bluar

Figura 7.4. Struktura kimike e piperinës.

Për të përftuar ekstraktin e piperinës u morr 1 𝑔𝑟 pluhur të kokrrave të piperit të zi të bluar
imët ekstraktohen me 100 𝑚𝑙 ujë të bidistiluar, në vlim për 1 𝑜𝑟ë, ekstrakti filtrohet me një
letër filtri të thjeshtë, avullohet deri në gjysmën e vëllimit në banjë uji dhe ruhet ne enë të
errëta në temperaturë 2-8°C (Padalkar and Gaiker, 2010).
Rendimenti i ekstraktit të fituar u llogarit me diferencën e peshës se masës se ngurtë para
dhe pas procesit të ekstraktimit.
Pesha e mostrës para ekstraktimit:

(A) = 1.070 g

Pesha e mostrës pas ekstraktimit:

(B) = 0.7722 g

Vëllimi i ujit, pas ekstraktimit:

(C) = 50 ml

𝐴 − 𝐵 1.070 − 0.7722
=
= 4.696 𝑔/𝑙
𝐶
0.05
Pra në fund të procesit të ekstraktimit kemi fituar një përqëndrim të ekstraktit 4.696 g/L.
Tretësirat korroduese të acideve për dy metalet Al dhe Cu, janë përgatitur duke pasur
parasysh këtë përqendrim të ekstraktit.
𝐶𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟 =
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7.4. Ekstraktimi me ujë të bidistiluar i gjetheve të eukaliptit.
Për përgatitjen e ekstraktit u bë tharja e gjethes së bimës së eukaliptit në errësirë, u blua
imët për të rritur sipërfaqien e kontaktit Ekstraktit u përgatit duke vendosur në vlim me
perzierës magnetik për një orë, 20 g gjethe eukalipti të bluara, në/ 200 ml ujë bidistiluar.
Më pas tretësira u filtrua dhe u ruajt në frigorifer.

Figura 7.5. Gjethet e eukaliptit gjatë tharjes.

b)

a)

d)

c)

Figura 7.6. a) Përgatitja e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit. b) Gjethet e eukaliptit të bluara pas
tharjes. c) Bima e eukaliptit. d) Struktura kimike e eukaliptolit.

Rendimenti i ekstraktit të fituar u llogarit me diferencën e peshës se masës se ngurtë para
dhe pas procesit të ekstraktimit (filtrimit).
Pesha e eukaliptit para ekstraktimit

(A) = 20 g

Pesha e eukaliptit pas ekstraktimit

(B) = 15.8324 g

Vëllimi i ujit pas ekstraktimit
𝐶𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟 =
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(C) = 160 ml
𝐴 − 𝐵 20 − 15.8324
=
= 26.0475 𝑔/𝑙
𝐶
0.16
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Tretësirat korroduese të acideve për të dy metalet, janë përgatitur duke pasur parasysh këtë
përqendrim të ekstraktit, pra 26.0475 𝑔/𝑙.
 Përgatitja e tretësirave korroduese
Për përgatitjen e tretësirave korroduese për provën e bardhë (blank) u përdor
● (H2SO4 1M) acid sulfurik, me përqendrim 96 %, densitet 1.83 g/cm3 dhe masë
molare 98.08 g/mol.
● (HCl 0.1 M) acid klorhidrik me përqendrim 37 %, densitet 1.19 g/cm3 dhe masë
molare 36.5 g/mol.
7.5. Analiza spektrale e ekstrakteve
Spektrat IK u rregjistruan duke përdorur një spektrometër FT/IR – 4200 JASCO (Figura
7.7). Sasi të vogla të mostrave u shtypën dhe u përzien në havan ebaniti dhe u vendosën
direkt për analizë në spektrometër. Matjet u kryen në një rend nga 400 – 4000 𝑐𝑚−1 .

Figura 7.7. Spektrometër FT/IR – 4200 JASCO.

Spektrat UV-VIS u rregjistruan duke përdorur një spektrofotometër UV - VIS – 6800
JENWAY. Analizat janë kryer në laboratorin e Kimisë Fizike pranë Departamentit të
Kimisë.
 Diskutim për spektrat IK
Nga krahasimi i të dhënave të literaturës për ekstraktin ujor të lëvoreve të qepës, me rezultatet
e fituara të spektroskopisë IK për produktin e ekstraktuar prej lëvoreve të qepës, që u studiua
shihet se ka një ngjashmëri mjaft të madhe. Kjo ngjashmëri duket jo vetëm në formën e
spektrit, por dhe në vlerat e piqeve për lidhjet e caktuara kimike (A.Çaçi 2018).
Në tabelën 7.1 janë përmbledhur të dhënat nga literatura dhe nga spektrat IK për ekstraktin
ujor të lëvoreve të qepës.
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Grafiku 7.1. Spektri IK i ekstraktit të lëvores së qepëve me ujë të bidistiluar.

Tabela 7.1. Të dhënat e literaturës si dhe rezultatet e spektroskopisë IK për ekstraktin e lëvores së
qepës.
Lidhja kimike

Literatura (Ong and Karim,
2017) (𝑐𝑚−1 )

Ekstrakti ujor i lëvoreve të
qepës (𝑐𝑚−1 )

Lidhja O-H

3500-3200

4000-3500

Lidhja C-H

614.35

700-600

Lidhja C-H në ciklin aromatic

812.07

800-750

Lidhja C=C në ciklin aromatic

1622.20, 1438.96

1600-1400

Lidhja C=O

1622.20

1800-1600

Lidhja C-O-C

1276.93, 1188.20, 1065.72

-

Nga krahasimi i të dhënave të literaturës për ekstraktin e lëvores së qepës, me rezultatet e fituara të
spektroskopisë IK shohim se ka një ngjashmëri. Kjo ngjashmëri duket në vlerat e piqeve për lidhjet
e caktuara kimike.
Në tabelën 7.2 janë përmbledhur të dhënat nga literatura dhe nga spektrat IK për ekstraktin ujor të
kokrrave të piperit të zi.
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Grafiku 7.2. Spektri IK i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi me ujë të bidistiluar.
Tabela 7.2. Të dhënat e literaturës si dhe rezultatet e spektroskopisë IK për ekstraktin e kokrrave të
piperit të zi.
Lidhja kimike

Literatura
(Saha et al., 2013)
(𝑐𝑚−1 )

Ekstrakti ujor i
kokrrave të piperit
të zi
(𝑐𝑚−1 )

Lidhja C-H në vargun alifatik

2925

3000-2800

Lidhja C-H në ciklin aromatic

3000

3000

Lidhja C=C simetrike dhe asimetrike, dienet

1635, 1608

1800-1600

Lidhja C=Cnë ciklin aromatic

1608, 1580, 1495

1700-1300

Lidhja -CO-N

1700

1700

Lidhja –O-CH2-O- (simetrike dhe asimetrike)

1230

1300-1000

Nga krahasimi i të dhënave të literaturës për ekstraktin e kokrrave të piperit të zi, me
rezultatet e fituara të spektroskopisë IK shihet se ka një ngjashmëri. Kjo ngjashmëri duket
në vlerat e piqeve për lidhjet e caktuara kimike.
 Diskutim i spektrave UV-VIS


Spektri UV-VIS për ekstraktin e lëvoreve së qepës

Siç shihet nga Grafiku 7.3, spektri UV-VIS për ekstraktin e lëvores së qepës ka dy
shirita/zona absorbimi të cilat i atribuohen pjesëve të ndryshme të unazave aromatike të
konjuguara. Shiriti i parë është në 240-280 𝑛𝑚 dhe i korrespondon cikleve aromatike dhe
shiriti i dytë është në 300-380𝑛𝑚 dhe i korrespondon cinamilit (cinnamyl) (A.Çaçi 2018).
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Piqe të mprehta shohim edhe në gjatësitë e valevë: 460 𝑛𝑚, 470 𝑛𝑚, 540 𝑛𝑚, 660 𝑛𝑚 (këto
piqe u përkasin flavanoideve të tjera që ndodhen në ekstraktin e lëvores së qepës).

Grafiku 7.3. Spektri UV-VIS i ekstraktit të lëvores së qepëve me ujë të bidistiluar.



Spektri UV-VIS për ekstraktin e kokrrave të piperit të zi

Siç shihet nga Grafiku 7.4, spektri UV-VIS për ekstraktin e kokrrave të piperit të zi ka piqe
në: 342 𝑛𝑚, 260𝑛𝑚, 242 𝑛𝑚, 243𝑛𝑚, 253𝑛𝑚. Nga literatura (Singh et al., 2011) shohim që
standarti i piperinës ka një pik absorbimi në 342 𝑛𝑚. Pra nga krahasimi i literaturës me të
dhënat tona ekstrakti i kokrrave të piperit të zi përmban piperinë (A.Çaçi 2018). Piqet e
tjera u përkasin alkaloideve të tjera që ndodhen në ekstraktin e kokrrave të piperit të zi.

Grafiku 7.4. Spektri UV-VIS i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi me ujë të bidistiluar.
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Spektri i adsorbimit UV të ekstraktit të eukaliptit.

Figura 7.8. Aparati i matjes së spektrit UV.

Figura 7.9. Spektri i adsorbimit UV

Për ekstraktin e eukaliptit u analiza dhe spektri i adsorbimit të rrezeve UV. Për rezultate më
të sakta u bë hollimi i ekstraktit 500 herë, dhe u vu re, që kulmi më i lartë është në
gjatësinë e valës 296 nm, e cila përputhet saktësisht me literaturën dhe i përgjigjet
eukaliptolit.
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KAPITULLI 8
TESTIMI I INHIBITORȄVE MBI ALUMININ (Al)

Për studimin efektivitetit të inhibitorëve, ekstrakt ujor i lëvoreve të qepës, ekstrakt ujor i
kokrrave të piperit të zi dhe ekstrakt ujor i gjetheve të eukaliptit ndaj korrozionit të
aluminit (Al) u përdorën dy metoda studimi:


Metoda e humbjes në peshë



Metoda e matjes së densitetit të rrymës së korrozionit (metoda potenciodinamike).

8.1. Përgatitja e mostrave të aluminit (Al)
8.1.1. Përgatitja e mostrave për metodën peshore
Për metalin e Al, mostrat janë përgatitur në preparatorin (ofiçinë) të Departamentit të
Kimisë.
Metoda e humbjes në peshë është një metodë e thjeshtë nëpërmjet të cilës bëhet vlerësimi i
humbjes në peshë të materialit që studiohet duke njehsuar më pas shpejtësinë e korrozionit
të tij në 𝑔/𝑚2 𝑜𝑟ë ose 𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡 sipas formulave përkatëse.
Forma - Cilindrike. Mostrat cilindrike u realizuan në këtë mënyrë:
 Përgatitet një cilindër me lartësi H = 40 ± 2 mm dhe diametër D = 5.5 ± 0.3 mm. Në
pjesën e sipërme ju hap një brimë me diametër 𝑑 = 3 𝑚𝑚.


Për çdo tretësire korroduese u përgatitën 2 mostra paralel (x dhe x.).

 Pastrohet sipërfaqja e jashtme me letër poliruese të përmasave P220-P1200 për të
eleminuar gërvishtjet e tornos (P180-P1200).

Figura 8.1. Moment polirimi i mostrës së aluminit.



Figura 8.2. Mostër alumini e poliruar.

Procesi i pastrimit vazhdon në banjë me ultratinguj me benzen fillimisht për 3-4
minuta, ujë të bidistiluar dhe në fund me aceton po për 3-4 minuta.

Jolda Zotaj

69

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

Figura 8.3. Pamje nga tretësirat pastruese të mostrave.


Më pas ato u thanë në termostat në temperaturën 60 ℃ për 30 minuta dhe u ftohën
në temperaturën e ambientit. Më pas u ruajtën në eksikator.



Mostrat u peshuan paraprakisht në peshore elektronike me saktësi deri në 4 shifra
pas presjes dhjetore deri në një peshë konstante.

8.1.2. Përgatitja e mostrave për metodën potenciodinamike
Metoda potenciodinamike konsiston në matjen e intensiteti të rrymës së korrozionit me anë
të një potenciostati, bëhet ndërtimi i lakoreve të Tafelit, gjendet densiteti i rrymës së
korrozionit dhe më pas njehsohet shpejtësia e korrozionit në bazë të formulës përkatëse.
Përgatitja e mostrave për këtë medodë kalon nëpër disa hapa.
Forma-Cilindrike: Sipërfaqja e punës është sipërfaqja rrethore e bazës së cilindrit. Gjatë
ndërtimit të mostrës duhet të kemi parasysh dy faktorë kyç, sipërfaqen e kontaktit me
mjedisin dhe formën e saj. Përzgjedhja e sipërfaqes së kontaktit bëhet duke pasur parasysh
llojin e korrozionit që do të studiohet. Për elektrodën e punës është përzgjedhur forma
rrethore, sepse duke shmangur sipërfaqet e mprehta ose me kënde shmanget mundësia për
korrozionin çarës. Në mënyrë që të merret një densitet rryme sa më i lartë, sipërfaqja e
kontaktit duhet të jetë sa më e vogël. Në rastin e elektrodës së përgatitur për matje,
sipërfaqja e kontaktit është rrethore me diametër 𝛷 = 6 𝑚𝑚.
Mostrat do të realizohen në këtë mënyrë:
 Përgatitet një cilindër me diametër 𝛷 = 6 𝑚𝑚 dhe 𝛷 = 4 𝑚𝑚 . Diametri i
sipërfaqes së punës është 𝛷 = 6 𝑚𝑚.
 Pastrohet sipërfaqja e jashtme me letër poliruese për të eleminuar gërvishtjet e tornos
(120-1200).
 Saldohet me kallaj teli lidhës prej bakri në pjesën e prapme me diametër 𝛷 =
4 𝑚𝑚.
 Pastrohet sipërfaqja e përgjithshme me ujë të distiluar dhe thahet me ajër të ngrohtë e
të presuar.
 Mostra vishet me veshje jo përcjellëse duke përdorur veshjen elektroforetike me llak
katodik.
(Më poshtë jepen sqarimet me detajet e realizimit të veshjes elektroforetike si dhe
qëllimi i përdorimit të saj)
 Mostra e izoluar me veshje elektroforetike në sipërfaqen anësore të saj dhe në pjesën
e sipërme fiksohet me epoksid në qendrën e një këllëfi tefloni.
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Figura 8.4. Skema e realizimit të mostrës për matje potenciodinamike.

Veshja elektroforetike
Para se të bëhet veshja elektroforetike e mostrave duhen përgatitur tretësirat, përbërësit e të
cilave jepen në tabelën 8.1.
Tabela 8.1. Përgatitja e tretësirës së veshjes elektroforetike.

Nr.
1.
2.
3.

Përbërësit
Material dispers 396812
Pastë pigment 397369
Ujë i distiluar
Gjithsej

Sasia
98 𝑔
10.4 𝑔
91.6 𝑚𝑙
200 𝑔

Përbërësit e mësipërm peshohen dhe i hidhen në një gotë kimike me vëllim 400 𝑚𝑙 së
bashku me një përzierës magnetik. Tretësira përzihet që të homogjenizohet për një orë, në
temperaturë konstante 32 oC.
 Procesi i veshjes elektroforetike
Para se të fillojmë procesin e veshjes elektroforetike duhet të kihen parasysh parametrat e
punës. Ky proces veshje elektroforetike përdoret për të dy metalet (Al dhe Cu).
Tabela 8.2. Parametrat e punës për veshjen elektroforetike.
Koha e veshjes
Temperatura e banjës
Tensioni i aplikuar në elektroda
Koha dhe temperatura e tharjes pas veshjes
Trashësia e veshjes

180 𝑠𝑒𝑘
32oC
300 𝑉
25 minuta në 25oC
18-20 µ𝑚

Mostra e zhytur në gotën me përzjerje lidhet me polin negative të burimit të rrymës duke u
vendosur në qendër të një electrode platini në formë rrjete cilindrike e cila shërben si anodë. Pas tre
minutash mostra nxirret nga tretësira dhe futet në thermostat për tu tharë për 25 minuta.
Pas tharjes mostra futet në eksikator që të mos marrë lagështinë e ambjentit dhe të ftohet. Në
figurën më poshtë paraqiten mostrat pas veshjes elektroforetike.
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Figura 8.5. Skema e realizimit të veshjes elektroforetike.

Figura 8.6. Moment nga procesi i veshjes elektroforetike.

Rryma në proçes duhet të jetë e vazhduar, me ndihmën e një reostati fitohet tensioni 300 V.
Bëhet gati një elektrodë rrjetë platini dhe lidhet me polin pozitiv të aparatit (anoda platini).
Mostra lidhet me polin negativ (katodën). Pasi temperatura ka shkuar në vlera dhe pasi
skema ndërtohet mostra futet brenda në rrjetën e platinit derisa zhytet plotësisht. Tensioni i
aplikuar duhet që të jetë 300V dhe matet koha prej 3 minutash. Pasi lihet mostra për 3
minuta për tu veshur, ajo vendoset në termostat për tu tharë për 25 minuta në 1750C. Pas
tharjes në termostat mostra fiksohet në qendrën e një cilindri tefloni me anë të derdhjes së
epoksidit, i cili duke qënë jo përcjellës shmang kontaktin e sipërfaqes anësore me
tretësirën. Pas 24 orësh tharje, mostra është gati për matje.

8.1.3. Përgatitja e mjedisit korrodues
Në tabelat më poshtë janë paraqitur mjediset korroduese së bashku me përqendrimet përkatëse të
inhibitorëve për metodën e humbjes në peshë.
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 Tretësira korroduese për provën e bardhë (blank) 0.1 M HCl u përgatit në balona
250 ml, ju shtua 2.1 ml HCl 37%, me densitet 1.19 g/cm3. Më pas sipas
përqendrimeve të përcaktuara ju shtua ekstrakti 0.25 g//L, 0.5g/L, 0.75g/L, 1g/L).
Në tabelën e mëposhtme jepen përqëndrimet e ekstraktit të kokrrave të piperit dhe të
lëvoreve të qepës për Al për të dyja metodat.
Tabela 8.3. Matrica për përqendrimin e ekstrakteve ujore të inhibitorëve (ekstrakt i kokrrave të
piperit të zi dhe ekstrakt i lëvoreve të qepës), për metodën e humbjes në peshë.
Nr.
i
mostrës

Prova e
bardhë
(blank)
HCl 0.1 M

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

Përqendrimi i inhibitorëve (ekstrakt ujor i
kokrrave të piperit të zi dhe ekstrakt i lëvoreve të
qepës)
(𝒈/𝑳)
0.25

0.50

0.75

1.00

+
+
+
+

Për ekstraktin ujor të gjetheve të eukaliptit të përdorur në metodën peshore dhe
potenciodinamike janë përdorur këto tretësira korroduese:
Prova e bardhë 1 - (blank 1) – 1M HCl (21.09 ml HCl 37%, me densitet 1.19 g/cm3), më
pas sipas përqendrimeve të testimit u shtua ekstrakti i gjetheve të eukaliptit (përkatësisht 6,
8 dhe 10, gram lëndë e thatë/për litër tretësirë korroduese).
Prova e bardhë 2 - (blank 2) – 1M H2SO4; 10-3M Cl-, (13.58 ml H2SO4 me densitet 1.83
g/cm3 dhe 0.015gr NaCl) më pas sipas përqendrimeve të testimit u shtua ekstrakti i
gjetheve të eukaliptit. (përkatësisht 6, 8 dhe 10, gram lëndë e thatë/për litër tretësirë
korroduese).
Përqendrimet e ekstrakteve ujore të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit janë: 6 𝑔/𝐿, 8 𝑔/𝐿
dhe 10 𝑔/𝐿 (gram lëndë e thatë/për litër tretësirë korroduese), tabela 8.4.
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Tabela 8.4. Matrica për përqendrimin e ekstrakteve ujore të inhibitorit (ekstrakt i gjetheve të
eukaliptit në gram lëndë e thatë për litër) për të dy metodat.
Nr

Prova e bardhë
(prova 1/ prova 2)

Përqendrimi i ekstraktit ujor të inhibitorit ekstrakt i gjetheve
të eukaliptit (g lëndë e thatë/L)
6

1

+

2

+

3

+

4

+

8

10

+
+
+

8.2. Testimi i ekstrakteve me metodën peshore për aluminin (Al)
8.2.1 Metodologjia e matjeve me metodën e humbjes në peshë
Në metodën e humbjes në peshë mostrat e përgatitura dhe pastruara paraprakisht si në 8.1.1
dhe të peshuara në peshore analitike (me 4 shifra), u zhytën me varje, në tretësirat
korroduese sipas tabelave përkatëse (tabela 8.3 dhe 8.4). Tretësirat korroduse janë të
vendosura në enë qelqi të “mbyllura”, brenda të cilave kalon rrymë azoti për 30 𝑚𝑖𝑛 e cila
më pas lihet në sipërfaqe të tretësirës për 5 𝑚𝑖𝑛 . Mostrat u ekspozuan në mjedisin
korrodues me dhe pa praninë e inhibitorëve të gjelbër për 48 orë. Në përfundim të kohës së
testimit mostrat u nxorrën nga mjediset korroduese dhe iu nënshtruan pastrimit të
sipërfaqes nga produktet e korrozionit në ujë të distiluar, më pas i tharjes në termostat në
30℃ deri në peshë konstante.
Shpejtësia e korrozionit në 𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡 u njehsua duke përdorur ekuacionin 4.2.
8.2.2. Testimi i ekstraktit të lëvoreve të qepës (metoda e humbjes në peshë)
Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat mbi përmasat e serisë së parë të mostrave të Al, që
do të përdoren për tretësirat e ekstraktit të lëvoreve të qepës në mjedisin korrodues HCl
0.1M.
Shënohet me kujdes koha e futjes së mostrave në tretësirën korroduese.
Tabela 8.5. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Al për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e lëvoreve të qepës.
Nr.
Mostra 1

Mostra 2

Jolda Zotaj

Indeksi

h (mm)

D (mm)

d (mm)

S (mm2)

S (m2)

1

40.55

5.5

3

785.47

0.000785

1·

39.55

5.6

3

783.30

0.000783

2

39.7

5.4

3

755.67

0.000756
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Mostra 3

Mostra 4

Mostra 5

2·

38.8

5.6

3

770.12

0.000770

3

39.95

5.25

3

737.17

0.000737

3·

40.4

5.35

3

759.88

0.000760

4

39.55

5.5

3

768.20

0.000768

4·

39.95

5.3

3

744.75

0.000745

5

40.8

5.35

3

766.60

0.000767

5·

40.35

5.65

3

805.06

0.000805

Figura 8.7. Mostrat e metodës së humbjes në peshë të zhytura në provën e bardhë dhe në tretësirat
e inhibitorit ekstrakt i lëvoreve të qepës, në fillim të eksperimentit.

Figura 8.8. Mostrat e Al gjatë metodës së humbjes në peshë me dhe pa produkte korrozioni
(majtas) prova e bardhë, (djathtas) 1 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës.

Pas eksperimentimit sipas metodologjisë 8.2.1 (peshimit para dhe pas testimit të mostrave)
njehsohet diferenca e peshave (∆m në g) dhe që këtej shpejtësia e korrozionit në g/m2·orë
si dhe në mm/vit sipas formulave përkatëse kur dihet që densiteti i aluminit (Al) është
2.70g/cm3 dhe 1mm/vit = 0.31 g/m2orë.
𝑚𝑚
𝑔
𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (
) = 3.24 𝑉𝑘𝑜𝑟𝑟 ( 2
)
𝑣𝑖𝑡
𝑚 𝑜𝑟ë
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Tabela 8.6. Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Al me inhibitor ekstraktin e lëvoreve të qepës
(metoda peshore).
Nr.

1

2

3

4

5

m para
eksp.
(g)

m pas
eksp.
(g)

∆𝑚
(g)

(m )

1

2.5352

2.5312

0.0040

0.000785

1.

2.5190

2.514

0.0050

2

2.4221

2.4184

2.

2.4236

3

Indeksi

S

Koha e
ekspozim.
(orë)

V

V

2

(g/m ·orë)

(mm/vit)

44.8

0.114

0.369

0.000783

44.8

0.141

0.458

0.0036

0.000756

44

0.110

0.356

2.4199

0.0036

0.000770

44

0.108

0.349

2.4208

2.4175

0.0033

0.000768

44

0.097

0.314

3.

2.4257

2.4226

0.0031

0.000745

44

0.094

0.304

4

2.3551

2.3527

0.0024

0.000737

44

0.074

0.240

4.

2.4847

2.4813

0.0034

0.000760

44

0.101

0.327

5

2.4498

2.4465

0.0033

0.000767

44

0.099

0.321

5.

2.5370

2.5355

0.0015

0.000805

44

0.043

0.140

2

Efektshmëria e inhibitorit vlerësohet me formulën:
Efekt. (%) =

𝑉𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏−𝑉𝑚𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏
𝑉 𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏

∙ 100

Në tabelën 8.7 paraqitet shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe
sipërfaqja e mbulimit (𝛳 ) për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të lëvoreve të
qepës.
Tabela 8.7. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës në HCl 0.1 M (metoda peshore).
Ekstrakti i
lëvoreve të qepës
(g/L)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit

Sipërfaqja e
mbulimit

(%)

(𝜭)

0 (1/1.)
(Prova e bardhë
HCl 0.1M)

0.1275

0.4135

-

-

0.25 (2/2.)

0.109

0.3525

14.75

0.1475

0.50 (3/3.)

0.0955

0.309

25.27

0.2527

0.75 (4/4.)

0.0875

0.2835

31.44

0.3144
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0.071

1.0 (5/5.)

0.2305

44.26

0.4426

Varësisa e efektivitetit mbrojtës për Al, e ekstraktit të lëvoreve të qepës nga përqendrimi në
HCl 0.1 M për metodën peshore, paraqitet më poshtë në Grafikun 8.1.

45

Aftësia inhibuese (%)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

0.25

0.5

0.75

1

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 8.1. Efektiviteti i inhibitorit ekstrakt i lëvoreve të qepës në varësi të përqendrimit me
metodën e humbjes në peshë për aluminin (Al).

8.2.3. Testimi i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi
Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat mbi përmasat e serisë së parë të mostrave të Al që
do të përdoren për testimin e inhibitorit, ekstrakt i kokrrave të piperit të zi, me metodën
peshore.
Shënohet me kujdes koha e futjes së secilës mostër në tretësirat korroduese të HCl 0.1M
me piperinës së freskët.
Tabela 8.8. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Al për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e kokrrave të piperit.
Nr.

Indeksi

h (mm)

D (mm)

d (mm)

S (mm2)

S (m2)

1

1

40.55

5.5

3

785.47

0.000785

1.

39.55

5.6

3

783.30

0.000783

2

40.8

5.5

3

789.79

0.000790

2.

40.25

5.35

3

757.36

0.000757

3

38.85

5.65

3

778.45

0.000778

3.

40

5.65

3

798.85

0.000799

4

40.7

5.35

3

764.92

0.000765

4.

40.5

5.45

3

776.92

0.000777

2

3

4
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5

5

40.1

5.6

3

792.98

0.000793

5.

40

5.6

3

791.22

0.000791

Figura 8.9. Mostrat e metodës së humbjes në peshë të zhytura në provën e bardhë dhe në tretësirat
e inhibitorit ekstrakt i kokrrave të piperit të zi, në fillim të eksperimentit.

Pas rreth 48 orësh mostrat nxirren nga tretësirat korroduese. Shpëlahen me ujë të distiluar
për të larguar produktet e korrozionit dhe më pas thahen në termostat në 30℃ deri në peshë
konstante.
Tabela 8.9. Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Al me inhibitor ekstraktin e kokrrave të piperit.
Nr.

1

2

3

4

5

Indeksi

∆𝒎

m para
eksp. (g)

m pas
eksp.
(g)

V

V

2

(g/m ·orë)

(mm/vit)

1

2.5352

2.5312

0.0040 0.000785

44.8

0.114

0.369

1.

2.5190

2.514

0.0050 0.000783

44.8

0.141

0.458

2

2.6199

2.6165

0.0034 0.000790

42.07

0.1016

0.3296

2.

2.4567

2.4525

0.0036 0.000757

42.07

0.1302

0.4226

3

2.4797

2.477

0.0024 0.000778

42

0.0826

0.2679

3.

2.6001

2.597

0.0034 0.000799

42

0.0916

0.2974

4

2.4206

2.4173

0.0033 0.000765

42

0.1012

0.3282

4.

2.5204

2.5173

0.0031 0.000777

42

0.0950

0.3082

5

2.5850

2.5818

0.0033 0.000793

42

0.0946

0.3069

5.

2.4967

2.4938

0.0015 0.000791

42

0.0858

0.2783

(g)

S
2

(m )

Koha e
ekspozimit
(orë)

Pas peshimit njehsohet diferenca e peshave dhe që këtej shpejtësia e korrozionit në
g/m2·orë si dhe në mm/vit sipas formulave përkatëse kur dihet që densiteti i aluminit është
2.70 g/cm3 dhe 1mm/vit = 0.31 g/m2orë.
Në tabelën 8.10 paraqitet shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe këndi i
mbulimit (𝛳) për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të kokrrave të piperit të zi.
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Tabela 8.10. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të kokrrave te piperit të zi në HCl 0.1M (metoda
peshore).
Ekstrakti i
kokrrave të
piperit të zi (g/L)

V
(g/m2·orë)

V
(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit

Sipërfaqja e
mbulimit

(%)

(𝚹)

0.1275

0.4135

-

-

0.25 (2/2.)

0.1159

0.3761

9.1

0.091

0.50 (3/3.)

0.0981

0.3182

23.1

0.231

0.75 (4/4.)

0.0871

0.2827

31.7

0.317

1.0 (5/5.)

0.0902

0.2926

29.3

0.293

0
(Prova e bardhë
HCl 0.1M) (1/1.)

Varësia e efektivitetit mbrojtës për Al e ekstraktit të kokrrave të piperit nga përqendrimi
për metodën peshore, jepet në Grafikun 8.2.

Grafiku 8.2. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i kokrrave të piperit të zi nga përqendrimi me
metodën peshore për Al.

Rezultatet e njehsimeve për efektivitetin e të dy ekstrakteve të përdorura (ekstrakti i
lëvoreve të qepës dhe i kokrrave të piperit të zi), si dhe shpejtësia e korrozionit të Al në
HCl 0.1 M.Al me metodën e humbjes në peshë, paraqiten më poshtë në tabelën 8.11 dhe
grafikun 8.3.
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Tabela 8.11. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i lëvores së qepës dhe i kokrrave të piperit të zi me
metodën peshore për Al në HCl 0.1M.

Ekstrakti i lëvoreve të qepës

Ekstraktit i kokrrave të piperit të zi
(g/L)

(g/L)
V
g/m2·orë

V
mm/vit

Efektsh.
Inhibitor

Sipërf. e
mbulimit

%

𝜭

V
g/m2·orë

V
mm/vit

Efektsh.
Inhibitor

Sipërf. e
mbulimit

%

𝚹

0

0.1275

0.4135

-

-

0.1275

0.4135

-

-

0.25

0.109

0.3525

14.5

0.145

0.1159

0.3761

9.1

0.091

0.50

0.875

0.2835

25.1

0.251

0.0981

0.3182

23.1

0.231

0.75

0.0955

0.309

31.1

0.311

0.0871

0.2827

31.7

0.317

1.0

0.071

0.2305

44.3

0.443

0.0902

0.2926

29.3

0.293

Aftësia inhibuese (%)

(Prova e
bardhë
HCl 0.1M)

60
40

20
Al kuarc

0
0 (blank)

0.25 g/l

0.50 g/l

0.75 g/l

1.0 g/l

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)
Al kuarc

Al piper.

Grafiku 8.3. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i lëvores së qepës dhe i kokrrave të piperit të zi me
metodën peshore për Al në HCl 0.1M.

Diskutim:


Si nga grafiku 8.3 edhe nga tabela 8.11, shihet qartë një rritje e aftësisë inhibuese të
ekstrakteve si të lëvoreve të qepës, ashtu dhe të kokrrave të piperit të zi ndaj
korrozionit të aluminit në mjedis korrodues HCl 0.1M, me rritjen e përqendrimit të
ekstraktit. Kështu nga 0.4135 mm/vit në provën e bardhë, shpejtësia e korrozionit
ulet në vlerën 0.2305 mm/vit për përqendrimin 1.0 g/L të ekstraktit të lëvoreve të
qepës dhe 0.2827 mm/vit për përqendrimin 0.75 g/L të ekstraktit të kokrrave të

Jolda Zotaj

80

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme





piperit të zi, ndërkohë që ka një rritje të lehtë të shpejtësisë së korrozionit
(0.2926 mm/vit për për përqendrimin 1.0 g/L të ekstraktit të kokrrave të piperit të
zi.
Gjithashtu nga krahasimi i shpejtësisë së korrozionit për të dy ekstraktet, në të
njëjtin mjedis korrodues, shihet se ekstrakti i lëvoreve të qepës vepron më mirë si
inhibitor për mbrojtjen e aluminit në mjedis HCl 0.1 M.
Duke patur parasysh strukturën kimike të përbërësve kryesorë të ekstrakteve:
kuercetinë (93 % e alkaloideve në ekstraktin e lëvoreve të qepës) e cila është e
rrafshët me shume qendra aktive adsorbimi si oksigjen (O) dhe unaza aromatike me
lidhje dyfishe (elektrone π) dhe piperinë + piperetinë (85 % e alkaloideve në
ekstraktin e kokrrave të piperit të zi), (Figura 7.2 dhe Figura 7.4) të cilat kanë varg
hidrokarburik dhe dy skaje me qendra aktive O, N dhe lidhje dyfishe të unazave
aromatike, mendohet se mund të ndodhë micelim i inhibitorit të ekstraktit të
kokrrave të piperit, duke e ulur efektivitetin e tij mbrojtës me rritjen e përqendrimit.

8.2.4. Testimi i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit
Mostrat e pastruara paraprakisht sipas metodikës së mësipërme, vendosen dy e nga dy, me
varje në tretësirat korroduese me ekstraktin e freskët të gjetheve të eukaliptit si dhe
përshkruhet në tabelën 8. 4.
 Testimi i mostrave të Al në HCl (1M) me inhibitor ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit.
Shënohet me kujdes koha e futjes së mostrave në tretësirën korroduese.
Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat mbi përmasat e serisë së parë të mostrave të Al që
do të përdoren për tretësirat e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit.
Tabela 8.12. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Al për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në HCl 1M.
Nr.

Mostra
1

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Jolda Zotaj

indeksi

h

D

d

S

S

(mm)

(mm)

(mm)

(mm2)

(m2)

1

39.4

5.8

3

810.8736

0.0008108736

1·

40.4

5.9

3

844.5501

0.0008445501

2

40.25

5.2

3

742.2489

0.0007422489

2·

40.10

5.2

3

911.9941

0.0009119941

3

39.8

5.3

3

734.5088

0.0007345088

3·

40.2

5.2

3

732.0596

0.0007320596

4

39.8

5.1

3

712.1049

0.0007121049

4·

38.5

5.2

3

712.466

0.000712466
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Figura 8.10. Mostrat e Al gjatë eksperimentit me inhibitor ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në
tretësirën korroduese të HCl 1M (metoda e humbjes në peshë).

Figura 8.11. Pamje nga: (majtas) korrozioni i Al me inhibitor eukaliptin HCl 1M dhe (djathtas)
jashtë tretësirës korroduese.

Pas rreth 72 orësh mostrat nxirren nga tretësirat korroduese, shpëlahen me ujë të distiluar
për të larguar produktet e korrozionit dhe më pas thahen në termostat në 30℃ deri në peshë
konstante. Të dhënat mbi shpejtësinë e korrozionit për mostrat e Al me inhibitor ekstraktin
e gjetheve të eukaliptit, duke patur parasysh kohën e ekspozimit për të katër mostrat janë
përmbledhur në tabelën 8.13 duke peshuar mostrat para dhe pas eksperimentit. Pas
peshimit njehsohet diferenca e peshave dhe që këtej shpejtësia e korrozionit në g/m2·orë si
dhe në mm/vit sipas formulave përkatëse kur dihet që densiteti i aluminit është 2.70 g/cm3
dhe 1mm/vit = 0.31 g/m2orë.
Tabela 8.13.Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Al me inhibitor ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit (metoda peshore).

Nr.

1

2

m para
eksp.
(g)

m pas
eksp.
(g)

∆𝑚
(g)

(m )

1

1.9930

1.8839

0.1091

0.0008108736

1·

1.8199

1.7213

0.0986

2

2.3318

2.2584

2·

2.2251

2.1511

Indeksi

Jolda Zotaj

S

V

V

2

(g/m ·orë)

(mm/vit)

72

1.8687

6.0692

0.0008445501

72

1.6215

5.2608

0.0734

0.0007422489

72

1.3735

4.4560

0.0740

0.0009119941

72

1.1269

3.6563

2
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3

4

3

2.2765

2.2105

0.0660

0.0007345088

72

1.2479

4.0491

3·

2.2186

2.1529

0.0657

0.0007320596

72

1.2465

4.0491

4

2.1286

2.0654

0.0632

0.0007121049

72

1.2320

3.9992

4·

2.0991

2.0358

0.0633

0.000712466

72

1.2339

4.0035

Efektshmëria e inhibitorit vlerësohet me formulën:
Efekt. (%) =

𝑉𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏−𝑉𝑚𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏
∙ 100
𝑉 𝑝𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏

Në tabelën 8.14. paraqitet shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe
sipërfaqja e mbulimit ( ϴ ) për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të
eukaliptit.
Tabela 8.14. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (𝚹)
për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në HCl 1M. (metoda
peshore).
Ekstrakti i
gjetheve të
eukaliptit (g/L)

V

V

2

(mm/vit)

(g/m ·orë)

Efektshmëria e
inhibitorit në
(%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(𝚹)

1.7451

5.6651

-

-

6 (2/2·)

1.2502

4.0623

28.35

0.2835

8 (3/3·)

1.2472

4.0466

28.53

0.2853

10 (4/4·)

1.23295

4.0014

29.34

0.2934

0
(Prova e bardhë
HCl 1M) (1/1·)

Varësia e efektivitetit mbrojtës për Al, e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit nga përqendrimi
i tij në HCl 1M me metodën peshore, paraqitet në Grafikun 8.4.
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30
20
10

0
0 blank

6gl

8gl

10 g l

Perqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 8.4. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit nga përqendrimi në HCl 1M
me metodën peshore për Al.

 Testimi i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në H2SO4 (1M).
Tabela e mëposhtme pasqyron të dhënat mbi përmasat e serisë së parë të mostrave të Al që
do të përdorim për testimin e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit si inhibitor korrozioni.
Shënohet me kujdes koha e futjes së secilës mostër në tretësirat korroduese të ekstraktit të
eukaliptit në mjedis acid sulfurik (H2SO4 1 M).
Tabela 8.15. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Al për metodën peshore, me inhibitor
ekstraktin e e gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1 M.

Nr.

indeksi

h (mm)

D (mm)

d (mm)

S (mm2)

S (m2)

1

1

40.3

5.2

3

637.3572

0.0006373572

1·

40.4

5.3

3

652.3821

0.0006523821

2

40.9

5.2

3

647.154

0.000647154

2·

40.2

5.25

3

642.3851

0.00064238512

3

37.2

5.8

3

661.5352

0.0006615352

3·

39.1

5.2

3

617.7636

0.0006177636

4

40.1

5.9

3

727.8363

0.0007278363

4·

39.85

5.2

3

630.0096

0.0006300096

2

3

4
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Figura 8.12. Mostrat e Al gjatë eksperimentit me inhibitor ekstraktin e e gjetheve të eukaliptit në
H2SO4 1 M.

Pas rreth 72 orësh mostrat nxirren nga tretësirat korroduese, shpëlahen me ujë të distiluar
për të larguar produktet e korrozionit dhe më pas thahen në termostat në 30℃ deri në peshë
konstante. Pas peshimit njehsohet diferenca e peshave dhe që këtej shpejtësia e korrozionit
në g/m2·orë si dhe në mm/vit sipas formulave përkatëse kur dihet që densiteti i aluminit
është 2.70 g/cm3 dhe 1mm/vit = 0.31 g/m2orë.
Tabela 8.16. Rezultatet për shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Al në ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit dhe H2SO4 1 M (metoda peshore).
Nr.

1

2

3

4

Indeksi

m para
eksp.
(g)

m pas
eksp.
(g)

∆𝒎
(g)

S
2

(m )

Koha e
ekspozi.
(orë)

V

V

2

(g/m ·orë)

(mm/vit)

1

2.4235 2.4150 0.0085 0.0006373572

72

0.1852266

0.6009

1·

2.2636 2.2558 0.0078 0.0006523821

72

0.1660

0.5387

2

2.3190 2.3118 0.0072

0.000647154

72

0.15023

0.5013

2·

2.3789 2.3718 0.0071 0.0006423851

72

0.15350

0.4980

3

1.9274 1.9206 0.0068 0.0006615352

72

0.14276

0.4631

3·

2.1813 2.1743

0.0006177636

72

0.15737

0.5106

4

1.9311 1.9246 0.0065 0.0007278363

72

0.1240

0.4024

4·

2.0740 2.0677 0.0063 0.0006300096

72

0.13888

0.4506

0.007

Njehsohet gjithashtu dhe efektshmëria e inhibitorit (EI%). Në tabelën 8.17. paraqitet
shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (𝛳) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit.
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Tabela 8.17. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ)
për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1M (metoda
peshore).

Sipërfaqja e
mbulimit

(mm/vit)

Efektshmëria
e inhibitorit
(%)

0.1756133

0.5698

-

-

6 (2/2·)

0.151865

0.4996

13.52

0.1352

8 (3/3·)

0.150065

0.4868

14.54

0.1454

10 (4/4·)

0.13144

0.4265

25.15

0.2515

Ekstrakti i
gjetheve të
eukaliptit (g/l)

V

V

(g/m2·orë)

(ϴ )

0
(Prova e bardhë
H2SO4 1M ) në
prani të Cl– (10-3 M)
(1/1·)

Aftësia inhibuese (%)

Varësia e efektivitetit mbrojtës për Al, e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit nga përqendrimi
në H2SO4 1M për metodën peshore, paraqitet në Grafikun 8.5.

30

20
10

0
0 blank

6gl

8gl

10 g l

Përqendrimi i inhibitorit ( g/L)

Grafiku 8.5. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit nga përqendrimi në tretësirë
korroduese H2SO4 1M me metodën peshore për Al.
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Tabela 8.18. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në HCl dhe H2SO4 me
metodën peshore për Al.
Alumini (H2SO4 1M në prani të Cl– 10-3 M)

Alumini (HCl 1M)
V
(g/m2·orë)

V
(mm/vit)

Efektshmër.
inhibitorit
(%)

Sipërfaqja
mbulimit

V
(g/m2·orë)

V
(mm/vit)

(𝜭)

Efektshmëria
e inhibitorit
(%)

Sipërfaqja
mbulimit
(𝚹)

0
Prova
e
bardhë

1.7451

5.6651

-

-

0.1756133

0.5698

-

-

6

1.2502

4.0623

28.35

0.2835

0.151865

0.4996

13.52

0.1352

8

1.2472

4.0466

28.53

0.2853

0.150065

0.4868

14.54

0.1454

10

1.23295

4.0014

29.34

0.2934

0.13144

0.4265

25.15

0.2515

Aftësia inhibuese (%)

30
20
10
0
0 blank

6g/L

8g/L

10g/L

alumini (ekstrakt+H2SO4
1M)
alumini (ekstarkt+HCl 1M)

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 8.6. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në HCl dhe H2SO4 me
metodën peshore për Al.

Diskutim:


Edhe në rastin e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit vërehet rritje e aftësisë
inhibuese të tij për mbrojtjen e Al në të dy mjediset korroduese, HCl 1 M dhe
H2SO4 1 M, me rritjen e përqendrimit të ekstraktit nga 6 në 10 g lëndë e thatë/L.
Konkretisht:

Jolda Zotaj

-

për mjedisin HCl 1 M: shpejtësia e korrozionit ulet nga 5.6651 mm/vit në
provën e bardhë, në 4.0014 mm/vit për përqendrimin 10 g lëndë e thatë/L

-

për mjedisin H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (10-3 M), shpejtësia e
korrozionit ulet nga 0.5698 mm/vit në provën e bardhë, në 0.4265 mm/vit
për përqendrimin 10 g lëndë e thatë/L.
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Efekti inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në mbrojtjen e Al në mjedis
hidracid HCl 1M paraqitet “thuajse” i njëjtë në të tre vlerat në rritje të përqëndrimit
të ekstraktit ndërsa në mjedis oksiacid H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl10-3 M), efektiviteti pëson një rritje të menjëhershme në vlerën 10 g lëndë e thatë/L.
Kjo lidhet me faktin që Al tretet në mjedis hidracid dhe pasivizohet në mjedis
oksiacid (H2SO4), ku prania e joneve klorure (shkakton korrozion lokal të tipit
pikësor) konkuron adsorbimin e ekstraktit të eukaliptit. Në vlerën 10 g lëndë e
thatë/L të ekstraktit thuajse bllokohen të gjitha qendrat e pikëzimit nga kloruret.
Efektshmëria jo e lartë ka të bëjë me tipin e korrozionit dhe dukshmërinë në
humbje peshe të kufizuar që ky i fundit shkakton.

8.3. Testimi i ekstrakteve me metodën potenciodinamike për aluminin (Al)
Për matje u përdor një potenciostat elektronik i markës TACUSSEL tipi PJT 24-1. Elektrodat
e përdorura kanë qënë:




elektroda e punës, që ndryshon sipas metaleve që studjohen (Al)
elektroda referuese elektrodë kalomeli dhe
kundër elektrodë është përdorur elektrodë platini dhe në rastin e mjedisit korrodues
HCl 0.1M u përdor elektrodë kalomeli.

Kjo metodë konsiston në matjen e intensiteti të rrymës së korrozionit me anë të një
potenciostati, ndërtimin e lakoreve të Taffelit, gjetjen e densitetit të rrymës së korrozionit dhe
llogaritjen më pas të shpejtësisë së korrozionit në bazë të formulës përkatëse.
Polarizimi potenciodinamik bazohet në ndryshimin në mënyrë potenciodinamike të
kontrolluar të potencialit elektrodik midis EP (elektroda e punës) dhe ER (elektroda
referuese) në një shkallëzim linear me kohën dhe matjen në lidhje me të të rrymës midis EP
dhe KE (kundër elektroda).

Figura 8.13. Potenciostati në gjendje pune.

Fillimisht tretësirave para matjeve ju bëhet deajrim me rrymë azoti në mënyrë që të largohet
oksigjeni. Për rreth 30 minuta bëhet deajrimi me rrymë azoti i tretësirës korroduese.

Jolda Zotaj

88

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

Figura 8.14. a) Procesi i deajrimit të tretësirave.

b) Celula bashkë me tre elektrodat.

Elektroda e Al e përgatitur vendoset në celulën e punës së bashku me elektrodën referuese të
kalomelit dhe kundër elektrodën, atë të platinit. Matet potenciali i qetësisë pas 20-25
minutash nga momenti i mbylljes së qarkut dhe më pas me një shpejtësi skanimi prej
3 mV/min bëjmë polarizimin katodik (me -100 mV) dhe anodik (me +100 mV).
8.3.1. Testimi i estraktit të lëvoreve të qepës (metoda potenciodinamike)
Në tabelën e mëposhtme paraqitet polarizimi katodik dhe anodik për Al në provën e bardhë
(blank), duke bërë matjet për E, I, i dhe 𝑙𝑜𝑔𝑖 .

E

I

i

𝒍𝒐𝒈𝒊

E

I

i

𝒍𝒐𝒈𝒊

-1064

-0.249

0.7867

-0.10422

-1064

0.203

0.6413

-0.19292

-1075

-2.772

8. 574

0.942376

-1053

2.175

.8713

0.837042

-1085

-5.78

18.2604

1.26151

-1043

3.783

11.951

1.077419

-1095

-9.5

30.0127

1.477306

-1033

4.8

15.354

1.186219

- 105

-15.02

47.4517

1.676252

-1023

5.9

18.640

1.270434

-1115

-21.35

67.44974

1.82898

-1013

6.75

21.325

1.328886

-1125

-28.4

89.72237

1.952901

-1003

7.55

23.852

1.377529

-1135

-38.8

122.5784

2.088414

-993

8.33

26.317

1.420227

-1145

-52.8

166.8078

2.222216

-983

8.93

28.212

1.450434

-1155

-69.1

218.3034

2.33906

-973

10.53

33.266

1.522011

-1165

-87.8

277.3811

2.443077

-963

15.15

47.862

1.679995
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Polarizimi anodik

Polarizimi katodik

Tabela 8.19. Vlerat e polarizimit katodik dhe anodik për Al në provën e bardhë (HCl 0.1 M).
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Varësinë e 𝑙𝑜𝑔𝑖 nga potenciali i matur, e japin Grafikët 8.7 deri 8.11. Vija e kuqe paraqet
polarizimin katodik dhe vija e gjelbër në grafik paraqet polarizimin anodik.

Grafiku 8.7. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.8. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.25 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës. Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.9. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.5 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës. Tangente e Tafelit për ikorr.
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Grafiku 8.10. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.75 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës. Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.11. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
1 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës. Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.12. Polarizimi anodik dhe katodik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe ekstrakt i
lëvoreve të qepës (të gjitha përqendrimet).
Tabela 8.20. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ) , ikorr
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dhe Ekorr për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës në HCl 0.1M (metoda
potenciodinamike).
Inhibitori

Përqendrimi i ekstraktit
(g/L)

Ekstrakti i lëvoreve të qepës

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V
(mm/vit)

Efektiviteti
(%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(𝜭)

0 (Prova e bardhë HCl
0.1 M)

-1054

51.62

0.56

-

-

0.25

-1052

37.27

0.41

26.8

0 268

0.50

-1062

26.00

0.28

50

0.500

0.75

-1055

15.45

0.17

69.6

0.696

1.0

-1064

13.03

0.14

75

0.750

Diskutim:
Nga grafiku përbledhës i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar përqendrimeve të
ndryshme të ekstrakteve të lëvoreve të qepës si dhe nga vlerësimi mbi bazën e tangenteve të
Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:


Veprimi inhibues i ekstraktit të lëvoreve të qepës ndaj korrozionit të aluminit (Al)
në mjedis agresiv acid (HCl 0.1M), vjen duke u rritur me rritjen e përqëndrimit nga
0.25 g/L deri në 1.0 g/L, konkretisht shpejtësia e korrozionit nga 0.56 mm/vit në
tretësirën korroduese (prova e bardhë) ulet në 0.14 mm/vit për përqëndrimin 1.0 g/L
të inhibitorit.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori të përzier si anodik edhe katodik
(krahët e lakoreve ulen në të dyja anët e polarizimit).

8.3.2. Testimi i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi (metoda potenciodinamike)
Në tabelën e mëposhtme paraqitet polarizimin katodik dhe anodik për Al në provën e bardhë
(blank), duke bërë matjet për E, I, i dhe log i .
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E

I

i

-1049

-0.66

2.08531

-1065

-5.51

-1075

𝐥𝐨𝐠 𝐢

𝐥𝐨𝐠 𝐢

E

I

i

0.31917

-1049

1.983

9.524496

0.97884

17.492

1.24078

-1033

5.25

25.21614

1.40168

-12.3

38.8942

1.58988

-1023

9.74

46.78194

1 67008

-1085

-21.96

69.3839

1.8412

-1013

12.22

58.69356

1.76859

-1095

-34.64

109.447

2.03920

-1003

14.78

70.98943

1.85119

-1105

-49.7

157.03

2.19598

-993

18.43

88.52065

1.94705

-1115

-68.3

215.7978

2.33405

-983

24.89

119.5485

2.07754

-1125

-93.1

294.1548

2.46858

-973

36.04

173.1028

2.23830

-1135

-122.5

387.0458

2.58776

-963

70.7

339.5773

2.53094

-1145

-155.7

491.9431

2.69192

-953

214.1

1028.338

3.01214

-1155

-197.7

624.6445

2.79563

-943

537

2579.251

3.41149

Polarizimi anodik

Polarizimi katodik

Tabela 8.21. Vlerat për polarizimin katodik dhe anodik për Al.

Grafiku 8.13. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl (prova
e bardhë). Tangente e Tafelit për ikorr.
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3
y = -0.011x - 10.001
R² = 0.9999

log |i| (µA/cm2)

2.5
2
1.5

katodike 0.25 g/L
ekstrakt
anodike 0.25 g/L
ekstrakt

1
0.5
0
-1180

-1130

-1080

-1030

-980

Potenciali (mV)

-930

Grafiku 8.14. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.25 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.15. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.5 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Tangente e Tafelit për aluminin në tretësirë të deajruar HCl 0.1M
dhe 0.75 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit të zi.
3

y = -0.0118x - 11.103
R² = 0.9994

log |i| (µA/cm2)

2.5
2
1.5
1

katodike 0.75 g/L ekstrakt

0.5

anodike 0.75 g/L ekstrakt

0
-0.5
-1-1200

-1150

-1100

-1050

-1000

-950

-900

Potenciali (mV)

Grafiku 8.16. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
0.75 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit. Tangente e Tafelit për ikorr.
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R² = 0.9999

log |i| (µA/cm2)

2.5
2
1.5

katodike 1.00 g/L
ekstrakt
anodike 1.00 g/L
ekstrakt

1
0.5
0
-1180

-1130

-1080

-1030

-980

-930

Potenciali (mV)

Grafiku 8.17. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe
1 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Grafiku 8.18. Polarizimi anodik dhe katodik për Al në tretësirë të deajruar 0.1 M HCl dhe ekstrakt i
kokrrave të piperit (të gjitha përqendrimet).
Tabela 8.22. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ), ikorr dhe
Ekorr për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të korrave të piperit të zi në tretësirë korroduese
HCl 0.1 M (metoda potenciodinamike).

Inhibitori
Përqendrimi i
ekstraktit (g/L)

Ekstrakti i kokrrave të piperit
𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V
(mm/vit)

Efektiviteti
(%)

Sipërfaqja
e mbulimit
(𝛳 )

0 (Prova e bardhë
HCl 0.1 M)

Jolda Zotaj

-1049

49.82

0.54

95

-

-

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

0.25

-1050

36.81

0.40

25.9

0.259

0.50

-1062

35.72

0.39

27.8

0.278

0.75

-1057

21.20

0.23

55.6

0.556

1.0

-1055

10.68

0.12

78.6

0.786

Diskutim:
Nga grafiku përbledhës (Grafiku 8.18) i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar
përqëndrimeve të ndryshme të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi si dhe nga vlerësimi mbi
bazën e tangenteve të Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:


Veprimi inhibues i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi ndaj korrozionit të aluminit
(Al) në mjedis agresiv acid (HCl 0.1M), vjen duke u rritur me rritjen e përqëndrimit
nga 0.25 g/L deri në 1.0 g/L, konkretisht shpejtësia e korrozionit nga 0.54 mm/vit
në tretësirën korroduese (prova e bardhë) ulet në 0.12 mm/vit për përqëndrimin
1.0 g/L të inhibitorit.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori të përzier edhe anodik edhe katodik
(krahët e lakoreve ulen në të dyja anët e polarizimit).

Rezultatet e njehsimeve për efektivitetin e të dy ekstrakteve të përdorura (ekstrakti i lëvoreve
të qepës dhe i kokrrave të piperit të zi), si dhe shpejtësia e korrozionit të Al në HCl 0.1 M me
metodën potenciodinamike, paraqiten më poshtë në tabelën 8.23.
Siç shihet, përqendrimet e tretësirave janë mbajtur të njëjta, si në rastin e ekstraktit të
lëvoreve të qepës ashtu edhe për ekstraktin e kokrrave të piperit të zi 0.25 g/L, 0.5 g/L,
0.75 g/L dhe 1.0 g/L.
Tabela 8.23. Përmbledhje e përfundimeve të testimit të dy inhibitorëve (ekstrakt i lëvoreve të qepës
dhe ekstrakt i kokrrave të piperit të zi për Al në HCl 0.1 M me metodën potenciodinamike.

Inhibitori
Përqendrimi i
ekstraktit
(g/L)

Ekstrakti i lëvoreve të qepës
𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

-1054

51.62

-1052

37.27

Ekstrakti i kokrrave të piperit

Efekt.
(%)

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

0.56

-

-1049

49.82

0.54

-

0.41

26.8

-105

36.81

0.40

25.

V
(mm/vit)

V
(mm/vit)

Efekt.
(%)

0
(Prova e
bardhë HCl
0.1 M)

0.25

Jolda Zotaj

96

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

0.50

-1062

26.00

0.28

50

-1062

35.72

0.39

27.8

0.75

-1055

15.45

0.17

69.6

-1057

21.20

0.23

55.6

1.0

-1064

13.03

0.14

75

-1055

10.68

0.12

78.6

Diskutim:


Sikundër shihet nga krahasimi i vlerave të shpejtësisë së korrozionit të aluminit (Al)
në HCl 0.1 M, për përqendrime të ndryshme të ekstraktit të kokrrave të piperit dhe të
lëvoreve të qepës, ajo ka vlerën më të ulët (0.12 mm/vit) në përqendrimin 1.0 g/L për
ekstraktin e kokrrave të piperit nga (0.14 mm/vit) që ka për të njëjtin përqendrim
ekstrakti të lëvoreve të qepës. Në përqendrimin 0.25 g/L vlerat e shpejtësisë së
korrozionit janë të përafërta (0.41 dhe 0.40) mm/vit, kurse për përqendrim të
ekstraktit 0.5 g/L dhe 0.75 g/L vlera e shpejtësisë së korrozionit ulet më shumë në
rastin e ekstraktit të lëvoreve të qepës përkatësisht (0.28 dhe 0.17) mm/vit, në
krahasim me ekstraktin e kokrrave të piperit të zi përkatësisht (0.39 dhe 0.23) mm/vit.



Pra me rritjen e përqendrimit të të dy ekstrakteve, ulet ndjeshëm shpejtësia e
korrozionit.

8.3.3. Testimi i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit (metoda potenciodinamike)
Të dhënat e matjeve potenciodinamike të regjistruara për provën e bardhë (blank) HCl 1 M
paraqiten në tabelën 8.24.
Tabela 8.24. Vlerat e rrymës së regjistruar për polarizimin katodik dhe anodik për Al në provën e
bardhë (blank).

Polarizimi katodik

Polarizimi anodik

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

-629

-80.9

2.456776

-629

550

3.289191

-639

-559

3.29624

-619

1010

3.553149

-649

-1037

3.564607

-609

1926

3.833484

-659

-1512

3.72838

-599

3928

4.142999

-669

-2017

3.853534

-589

6570

4.36639

-67

-2607

3.964969

-579

9540

4.528376

-689

-3234

4.058568

-569

12470

4.644692

-699

-3833

4.132367

-559

15440
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-709

-4610

4.212529

-549

18610

4.818574

-719

-5350

4.2771182

-539

21140

4.873933

-729

-6180

4.339816

-529

24580

4.93941

Log |i| (µA/cm2)

5
4.5

y = -0.0068x - 0.59
R² = 0.9999

4
3.5

polarizimi katodik

3

polarizimi anodik

2.5
2
-750

-700

-650

-600

-550

-500

Potenciali (mV)

Grafiku 8.19. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 1 M HCl
(prova e bardhë) dhe Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjejmë që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
4636.604 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e llogaritur në mm/vit del 50.50.
Nga rezultatet e marra për aluminin (Al) ndërtohen lakoret e polarizimit potenciodinamik dhe
tangentet e Tafelit për të gjitha tretësirat nga 6 – 10 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit si më
poshtë:
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Grafiku 8.20.Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 1 M HCl dhe
6 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjejmë që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
1711.985 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e llogaritur në mm/vit rezulton18.64.

5
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Grafiku 8.21. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 1 M HCl dhe
8 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjejmë që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
931.1079 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e llogaritur në mm/vit rezulton10.14.
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Grafiku 8.22. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar 1 M HCl dhe
10 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjejmë që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
609.9581 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e llogaritur në mm/vit rezulton 6.64.
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Grafiku 8.23. Polarizimi anodik dhe katodik për Al në tretësirën e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit
(të gjitha përqendrimet).
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Tabela 8.25. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ), ikorr
dhe Ekorr për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në tretësirë
korrroduese HCl 1 M (metoda potenciodinamike) për Al.

Inhibitori
Përqendrimi i
ekstraktit (g/L)

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit (HCl)
𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V
(mm/vit)

Efektiviteti
(%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(ϴ)

0
(Prova e bardhë
HCl 1 M)

-629

4636.604

50.50

-

-

6

-639

1711.985

18.65

63.07

0.6307

8

-635

931.1079

10.14

80

0.8000

10

-635

609.9581

6.640

86.8

0.8680

Diskutim:
Nga grafiku përbledhës (Graf. 8.23) i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar
përqendrimeve të ndryshme të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit, si dhe nga vlerësimi mbi
bazën e tangenteve të Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:


Veprimi inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit ndaj korrozionit të aluminit
(Al) në mjedis agresiv acid (HCl 1M), vjen duke u rritur me rritjen e përqëndrimit
nga 6 gram lëndë e thatë për litër tretësirë korroduese deri në 10 g lëndë e thatë/L.
Konkretisht nga 50.5 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë) shpejtësia e
korrozionit arrin në 6.64 mm/vit për përqëndrimin 10 g/L të inhibitorit.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori katodik (krahët katodike ulen mjaft
me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit.

 Testimi i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1M në prani të
joneve klorure (Cl– 10-3 M) për aluminin (Al).
Nga rezultatet e marra për aluminin (Al) ndërtohen lakoret e polarizimit potenciodinamik dhe
tangentet e Tafelit për të gjitha tretësirat: provën e bardhë dhe tretësirat nga 6 - 10g/L ekstrakt
i gjetheve të eukaliptit si më poshtë:
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Grafiku 8.24. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) (prova e bardhë). Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shhet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
102.6833 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 1.12.

log |i| (µA/cm2)

3.5
y = -0.015x - 13.248
R² = 0.9999

3

2.5

polarizim katodik 6
g/L

2

polarizim anodik 6 g/L

1.5
1

0.5
0
-1110

-1060

-1010

-960

-910

-860

Potenciali (mV)

Grafiku 8.25. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe 6 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
53.16184 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 0.58.
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Grafiku 8.26. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe 8 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
52.91758 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 0.57.
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Grafiku 8.27. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Al në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe 10 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
46.24875µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionite të njehsuar në mm/vit rezulton 0.49.
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Grafiku 8.28. Polarizimi anodik dhe katodik për Al në tretësirën me ekstrakt të gjetheve të eukaliptit
(të gjitha përqendrimet).

Tabela 8.26. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) , sipërfaqja e mbulimit (θ),
𝒊𝒌𝒐𝒓𝒓 dhe 𝑬𝒌𝒐𝒓𝒓 për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në tretësirë
korrroduese H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl – 10-3 M) (metoda potenciodinamike për Al).

Inhibitori

Përqendrimi i
ekstraktit (g/L)

Ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1 M në prani të Cl–
(10-3 mol/L)
𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V
(mm/vit)

Efekt.
(%)

Sipërfaqja
e mbulimit
( 𝜭)

1005

102.6833

1.12

-

-

6

-997

53.161

0.58

48.2

0.482

8

-1019

52.91758

0.57

49.1

0.491

10

-1019

46.2487

0.49

56.2

0.562

0
(Prova e bardhë
H2SO4 1M në prani
të Cl– (10-3 M)

Diskutim:
Nga grafiku përmbledhës i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar përqendrimeve të
ndryshme të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit si dhe nga vlerësimi mbi bazën e tangenteve të
Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:
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Veprimi inhibues ndaj korrozionit të aluminit (Al), i ekstraktit të gjetheve të
eukaliptit në mjedis mjaft agresiv acid (H2SO4 1M në prani të joneve klorure
(Cl- 10-3 M), vjen duke u rritur me rritjen e përqendrimit nga 6 gram lëndë e thatë
për litër tretësirë korroduese deri në 10 g lëndë e thatë/L. Konkretisht nga
1.12 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë), shpejtësia e korrozionit arrin
në 0.49 mm/vit për përqëndrimin 10 g lëndë e thatë /L të inhibitorit.
Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori katodik (krahët katodike ulen me
rritjen e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit, në
përqendrimin 10 g lëndë e thatë për litër.

Tabela 8.27. Përmbledhje e rezultateve për Al me inhibitor ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në HCl
1 M dhe H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) me metodën potenciodinamike
Inhibitori

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit
(HCl)

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit
(H2SO4 1M në prani të Cl–
(10-3 M)

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

(Prova e
bardhë)

-629

4636.604

6

-639

8

10

Përqendrimi i
ekstraktit
(g/L)

Efekt.
(%)

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

50.5

-

1005

1711.985

18.65

63.07

-635

931.1079

10.14

-635

609.9581

6.64

V
(mm/vit
)

V

Efekt.

(mm/vit
)

(%)

102.6833

1.12

-

-997

53.161

0.58

48.2

80

-1019

52.91758

0.57

49.1

86.8

-1019

46.2487

0.49

56.2

0
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Al HCl 1M
Al H2SO4 1M

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 8.29. Efekti inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit për Al, në funksion të përqendrimit
për metodën potenciodinamike.

Diskutim:


Duke parë në mënyrë krahasuese tabelën e rezultateve, si dhe grafikët e
përmbledhur të lakoreve të polarizimit potenciodinamik për të dy mjediset,
përforcohet ideja jo vetëm e tipit të inhibitorit i cili funksionon si inhibitor i tipit
katodik, por edhe i mekanizmit të adsorbimit të ekstraktit inhibues në mënyrë
konkuruese në lidhje me jonet klorure (Cl-) prezente në mjedis acid.



Rezultatet e efektivitetit mbrojtës të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit për Al, në
vlerë relativisht më të ulët në mjedis oksiacid (H2SO4 1M, 10-3 M jone klorure (Cl-))
edhe sipas metodës potenciodinamike, perforcojnë idenë e një efektiviteti dukshëm
më të ulët referuar korrozionit lokal të tipit pikësor, karakteristik per Al e pasivizuar
në prani të joneve klorure (Cl-).
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KAPITULLI 9
TESTIMI I INHIBITORȄVE MBI BAKRIN (Cu)
9.1. Përgatitja e mostrave të bakrit (Cu)
9.1.1. Përgatitja e mostrave për metodën peshore
Për metalin bakër (Cu), janë përgatitur mostrat sipas kushteve dhe mundësive të laboratorit
dhe preparatorit ku u krye ky punim.
Metoda e humbjes në peshë është një metodë e thjeshtë nëpërmjet të cilës bëhet vlerësimi i
humbjes në peshë të materialit që studiohet duke njehsuar më pas, shpejtësinë e korrozionit të
tij në 𝑔/𝑚2 𝑜𝑟ë ose 𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡 sipas formulave përkatëse.
Forma-paralelpiped. Mostrat u përgatitën në këtë mënyrë:
 Përgatitet një paralelpiped me lartësi H = 35 ± 2 mm, trashësi = 5±0.2 mm
gjerësi =7±0.9 mm. Në pjesën e sipërme iu hapëm një brimë me diametër 𝑑 = 3 𝑚𝑚.
 Pastrohet sipërfaqja e jashtme me letër poliruese të përmasave P220-P1200 për të
eleminuar gërvishtjet e tornos (P180-P1200).

.
Figura 9.1. Mostër bakri.

 Pastrimi i mëtejshëm u bë me alkool fillimisht, aceton dhe ujë të bidistiluar për 3-4
minuta në banjë me ultra tinguj.

Figura 9.2. Tretësirat e pastrimit paraprak të Cu.

 U përgatitën një seri me 5 balona, me mjedis korrodues (HCl +H2SO4) me përqendrim
1 M dhe përqendrime të ndryshme të ekstraktit, të cilat vijnë në rritje.
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9.1.2 Përgatitja e mostrave për metodën potenciodinamike
Metoda potenciodinamike konsiston në matjen e intensiteti të rrymës së korrozionit me anë të
një potenciostati, bëhet ndërtimi i lakoreve të Tafelit, gjendet densiteti i rrymës së korrozionit
dhe më pas njehsohet shpejtësia e korrozionit në bazë të formulës përkatëse. Përgatitja e
mostrave edhe për këtë medodë u krye si në metodën e humbjes në peshë, pra në formë
paralelpipedi. Më pas mostrat u veshën me shtresë elektroforetike.
Veshja elektroforetike e mostrave të bakrit (Cu) është kryer në mënyrë analoge si në rastin e
metalit të aluminit të paraqitur në paragrafin 8.1.2.
9.1.3. Përgatitja e mjediseve korroduese
 Në rastin e testimit të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës dhe kokrrave të piperit të zi,
për përgatitjen e tretësirave korroduese për provën e bardhë (blank) 1M (HCl+H2SO4)
u përdor acid sulfurik, me përqendrim 96 %, densitet 1.83 g/cm3 dhe masë molare
98.08 g/mol; HCl me përqendrim 37 %, densitet 1.19 g/cm3 dhe masë molare
36.5 g/mol.
Përqëndrimet e ekstrakteve të kokrrave të piperit dhe lëvoreve të qepës, të cilat u testuan për
veprimin e tyre inhibues ndaj korrozionit të Cu për të dy metodat (e humbjes në peshë dhe
potenciodinamike), u mbajtën të njëjta si në rastin e aluminit (Al), (0.25, 0.5, 0.75, 1.0) g/L
(Tabela 8.3).
 Për testimin e ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit të përdorur në metodën peshore
dhe potenciodinamike janë përdorur këto tretësira korroduese:
Prova e bardhë 1 – (blank) (21.09 ml HCl 37%, me densitet 1.19 g/cm3) - 1 M HCl, më pas
sipas përqendrimeve të testimit u shtua ekstrakti i gjetheve të eukaliptit.
Prova e bardhë 2 – (blank) (13.58 ml H2SO4 me densitet 1.83 g/cm3 dhe 0.015gr NaCl) – 1 M
H2SO4; 10-3 M jone klorure (Cl-).
Përqëndrimet e ekstrakteve të gjetheve të eukaliptit, të cilat u testuan për veprimin e tyre
inhibues ndaj korrozionit të Cu për të dy metodat (e humbjes në peshë dhe
potenciodinamike), u mbajtën të njëjta si në rastin e Al, (përkatësisht 6, 8 dhe 10g gram lëndë
e thatë për litër tretësirë korroduese) (Tabela 8.4).
9.2. Testimi i ekstrakteve me metodën peshore për bakrin (Cu)
9.2.1

Metodologjia e matjeve me metodën e humbjes në peshë

Në metodën e humbjes në peshë mostrat u zhytën në enë qelqi të mbyllura, brenda të cilave u
vendos rrymë azoti për 30 𝑚𝑖𝑛 dhe më pas rryma e azotit u la në sipërfaqe të tretësirës për 5
𝑚𝑖𝑛. Mostrat u ekspozuan në mjedisin agresiv (H2SO4 + HCl) 1M me dhe pa praninë e
inhibitorëve të gjelbër për 48 orë, dhe më pas u nxorrën prej andej dhe iu nënshtruan
pastrimit të sipërfaqes nga produktet e korrozionit në një banjo me ultatinguj, në përzjerjen e
acidit klorhidrik. Më pas u pastrua sipërfaqja me ujë të bidistiluar, me aceton në banjë me
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ultratinguj, thahen me ajër të ngrohtë e të presuar dhe u krye peshimi me saktësi në peshoren
analitike.
Shpejtësia e korrozionit në 𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡 u njehsua nëpërmjet ekuacionit 4.2:
Tabela 9.1. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Cu për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e lëvoreve të qepës.

S mm2

S m2

3

1510.86

0.001511

33.85

3

1446.87

0.001447

5.20

33.75

3

1432.10

0.001432

7.70

5.20

34.60

3

1460.37

0.00146

3

7.70

5.25

34.80

3

1472.57

0.001473

3.

7.80

5.30

33.10

3

1419.38

0.001419

4

7.80

5.25

34.50

3

1473.98

0.001474

4.

7.70

5.10

34.45

3

1446.36

0.001446

5

7.60

5.25

33.85

3

1419.79

0.00142

5.

7.65

5.15

34.20

3

1433.16

0.001433

Nr.

indeksi

Mostra
1

1

7.75

5.15

35.75

1.

7.80

5.25

2

7.75

2.

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Mostra
5

l
m
h
d
(gjatësia) (gjerësia) (lartësia) (diametri)
mm
mm
mm
mm

Figura 9.3. Mostrat e Cu gjatë testimit me inhibitor ekstraktin e lëvoreve të qepës.

Pas 8 ditësh mostrat e Cu nxirren nga tretësirat korroduese. Procesi i pastrimit të
produkteve të korrozionit bëhet si vijon: fillimisht mostrat shplahen me ujë të bidistiluar
dhe me aceton. Më pas për neutralizim zhyten në tretësirë NaOH 20%. Brenda një ene me
ujë me anë të një gome fërkohen mostrat për 10-15 minuta në të gjitha sipërfaqet e tyre. Më
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pas në banjë me ultra tinguj për 3-4 minuta pastrohen fillimisht me metanol më pas me
aceton. Vendosen në eksikator dhe janë gati për peshim.

Figura 9.4. Mostër Cu pas testimit me inhibitor ekstraktin e lëvoreve të qepës.

Pas peshimit njehsohet diferenca e peshave dhe që këtej shpejtësia e korrozionit në
g/m2·orë si dhe në mm/vit sipas formulave përkatëse kur dihet që densiteti i bakrit është
8.96 g/cm3 dhe 1mm/vit = 1.02 g/m2orë.
Tabela 9.2. Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Cu me inhibitor ekstraktin e lëvoreve të qepës
(metoda peshore).
Nr.

m para
eksp.
(g)

m pas
eksp.
(g)

∆𝒎
(g)

(m )

1

12.1600

12.1222

0.0378

0.001511

1.

11.5114

11.4735

0.0379

2

11.4695

11.4375

2.

11.6577

3

Indeksi

Mostra
1

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Mostra
5

S

V

V

2

(g/m ·orë)

(mm/vit)

192

0.1303

0.1277

0.001447

192

0.1364

0.1337

0.0320

0.001432

192

0.1164

0.1141

11.6234

0.0343

0.00146

192

0.1223

0.1199

11.8856

11.8613

0.0243

0.001473

192

0.0859

0.0842

3.

11.3868

11.3621

0.0247

0.001419

192

0.0906

0.0888

4

11.8004

11.7786

0.0218

0.001474

192

0.0770

0.0755

4.

11.5132

11.4934

0.0198

0.001446

192

0.0713

0.0699

5

11.3435

11.3097

0.0338

0.00142

192

0.1240

0.1216

5.

11.4199

11.3871

0.0328

0.001433

192

0.1192

0.1169

2

Koha e
ekspoz.
(orë)

Njehsohet gjithashtu dhe efektshmëria e inhibitorit (EI%). Në tabelën 9.3. paraqitet
shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (𝛳) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës për metodën peshore.
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Tabela 9.3. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës në (H2SO4 + HCl) 1M (metoda
peshore për Cu).
Ekstraktit i lëvoreve të
qepës (g/L)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit (%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(𝛳 )

0
(Prova e bardhë
(H2SO4+ HCl) 1M
(1/1.)

0.1351

0.1307

0

-

0.25 (2/2.)

0.1194

0.1170

10.5

0.250

0.50 (3/3.)

0.0883

0.0865

33.8

0.338

0.75 (4/4.)

0.0742

0.0727

44.4

0.444

1.0 (5/5.)

0.1216

0.1193

8.8

0.088

Aftësia inhibuese (%)

Varësia e efektivitetit inhibues prej përqendrimit të ekstraktit të lëvoreve të qepës, për Cu
në (H2SO4+ HCl) 1M, paraqitet në grafikun e mëposhtëm:

60
40

Efektshmëria e
ekstraktit në %

20
0
0 (blank) 0.25 g/l 0.50 g/l 0.75 g/l 1.0 g/l

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 9.1. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i lëvoreve të qepës me metodën peshore për Cu.
.

Diskutim:


Veprimi inhibues i ekstraktit të lëvoreve të qepës ndaj korrozionit të bakrit (Cu)
në mjedis mjaft agresiv acid (H2SO4+ HCl) 1M, vjen duke u rritur me rritjen e
përqendrimit nga 0.25 g/L deri në 0.75 g/L. Konkretisht shpejtësia e korrozionit
nga 0.1307 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë) ulet në
0.0727 mm/vit për përqendrimin 0.75 g/L të ekstraktit. Për përqëndrimin 1.0 g/L
të inhibitorit shohim një ulje të veprimit inhibues.
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Duke u nisur nga struktura e kuercetinës, vihet re se ajo ka një molekulë të
sheshtë dhe adsorbohet në të gjithë sipërfaqen e metalit, sipas disa qendrave
aktive te atomeve O, dhe strukturave unazore me lidhje dyfishe.



Ulja e efektivitetit të inhibimit nga ekstrakti i lëvoreve të qepës në përqendrimin
maksimal të përdorur, mendojmë se i referohet ngopjes së sipërfaqes për shkak të
mekanizmit të posaçëm të adsorbimit në prezencë të përzierjes dhe efektit
sinergjik korrodues, që paraqesin jonet klorure dhe ato sulfate mbi bakrin (Cu).

9.2.2 Testimi i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi
Mostrave të Cu pas pastrimit paraprak ju matën me kalibër përmasat, të dhënat paraqiten
në tabelën e mëposhtme. Gjithashtu është shënuar me kujdes koha e futjes në tretësirë e
secilës mostër.
Tabela 9.4. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Cu për metodën peshore, me inhibitor
ekstraktin e kokrrave të piperit të zi.
Nr.

indeksi

l
(gjatësia)
mm

m
(gjerësia)
mm

h
(lartësia)
mm

d
(diametri)
mm

S mm2

S m2

Mostra
1

1

7.80

5.10

35.60

3

1507.75

0.001508

1.

7.80

5.10

34.00

3

1441.51

0.001442

2

7.80

5.25

35.60

3

1519.85

0.00152

2.

7.70

5.10

34.65

3

1454.56

0.001455

3

7.75

5.15

34.25

3

1448.91

0.001449

3.

7.85

5.10

35.65

3

1516.95

0.001517

4

7.70

5.05

35.15

3

1471.08

0.001471

4.

7.75

5.20

34.20

3

1450.73

0.001451

5

7.65

5.25

35.75

3

1504.65

0.001505

5.

7.70

5.20

35.35

3

1491.27

0.001491

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Mostra
5

Pas 9 ditësh mostrat e Cu nxirren nga tretësirat korroduese. Procesi i pastrimit të
produkteve të korrozionit bëhet si vijon: fillimisht mostrat i shpëlahen me ujë të bidistiluar
dhe me aceton. Me pas zhyten në tretësirë NaOH 20%. Brenda një ene me ujë me anë të
një gome fërkohen mostrat për 10-15 minuta në të gjitha sipërfaqet e tyre. Me pas në banjë
me ultra tinguj për 3-4 minuta i pastrohen fillimisht me metanol më pas me aceton.
Vendosen në eksikator dhe janë gati për peshim. Diferencat e peshave dhe llogaritjet për
shpejtësinë e korrozionit pasqyrohen në tabelën (9.5) më poshtë:
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Tabela 9.5. Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Cu me inhibitor ekstraktin e kokrrave të piperit
të zi.
Nr.

m para
eksp. (g)

m pas
eksp. (g)

∆𝑚

S

(g)

(m2)

1

12.1121

11.9664

0.1457

0.001508

1.

11.4586

11.3177

0.1409

2

12.0967

12.0110

2.

11.6060

3

Indeksi

Koha e
ekspoz.
(orë)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

218

0.4433

0.4346

0.001442

218

0.4484

0.4396

0.0857

0.00152

218

0.2587

0.2520

11.5237

0.0823

0.001455

218

0.2595

0.2544

11.5407

11.4904

0.0503

0.001449

217

0.1600

0.1568

3.

12.1947

12.1409

0.0538

0.001517

217

0.1634

0.1602

4

11.9564

11.9066

0.0498

0.001471

218

0.1553

0.1523

4.

11.6360

11.5857

0.0503

0.001451

218

0.1590

0.1559

5

12.2102

12.1807

0.0295

0.001505

218

0.0899

0.0881

5.

11.9150

11.8862

0.0288

0.001491

218

0.0886

0.0869

Mostra
1

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Mostra
5

Njehsohet gjithashtu dhe efektshmëria e inhibitorit (EI%). Në tabelën 9.6. paraqitet
shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (𝛳) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit.
Tabela 9.6. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të kokrrave të piperit të zi (H2SO4 + HCl) 1M (metoda
peshore).
Ekstrakti i kokrrave
të piperit të zi (g/l)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit

Sipërfaqja
e mbulimit

(%)

(𝛳 )

0
(Prova e bardhë
(H2SO4 + HCl) 1M
(1/1.)

0.4458

0.4371

0

-

0.25 (2/2.)

0.2591

0.2523

42.27

0.4227

0.50 (3/3.)

0.1617

0.1585

63.74

0.6374

0.75 (4/4.)

0.1572

0.1541

64.74

0.6474

1.0 (5/5.)

0.0893

0.0875

79.98

0.7998
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80
60
40
20
0
0
0.25 g/l 0.50 g/l 0.75 g/l 1.0 g/l
(blank)

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Efektshmëria e ekstraktit
në %

Grafiku 9.2. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i kokrrave të piperit të zi me metodën peshore për
Cu në (H2SO4 + HCl) 1M (të gjitha përqendrimet).



Diskutim:
Veprimi inhibues i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi ndaj korrozionit të bakrit
(Cu) në mjedis agresiv acid (H2SO4+ HCl) 1M, vjen duke u rritur me rritjen e
përqendrimit nga 0.25 g/L deri në 0.75 g/L. Konkretisht shpejtësia e korrozionit
nga 0.4371 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë) ulet në
0.0875 mm/vit për përqendrim 1.0 g/L të ekstraktit.

9.2.3. Testimi i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit
 Testimi i mostrave të Bakrit (Cu) në HCl (1M) me inhibitor ekstraktin e
gjetheve të eukaliptit.
Mostrave të Cu pas pastrimit paraprak, ju matën me kalibër përmasat dhe të dhënat janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme. Gjithashtu është shënuar me kujdes koha e futjes në
tretësirën korroduese e secilës mostër.
Tabela 9.7. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Cu për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e gjetheve të eukaliptit.
Nr.

Indeksi

Mostra
1

Mostra

Jolda Zotaj

l
(gjatësia)
mm

m
(gjerësia)
mm

h
(lartësia)
mm

d
(diametri)
mm

1

7.5

5.2

34.7

1.

7.6

5.2

2

7.65

5.2

S

S

(mm )

(m2)

3

896.096

0.000896096

35.2

3

916.876

0.000916876

34.6

3

905.496

0.000905496
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2
Mostra
3

Mostra
4

2.

7.5

5.2

34.2

3

883.396

0.000883396

3

7.65

5.2

35.7

3

933.766

0.000933766

3.

7.65

5.2

33.7

3

882.366

0.000882366

4

7.6

5.2

34.9

3

909.196

0.000909196

4.

7.65

5.2

34.5

3

902.926

0.000902926

Figura 9.5. Mostrat e Cu gjatë testimit për metodën peshore me inhibitor ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit në HCl 1 M (metoda e humbjes në peshë).

Pas 10 ditësh mostrat e Cu nxirren nga tretësirat korroduese. Procesi i pastrimit të
produkteve të korrozionit bëhet si vijon: fillimisht mostrat shpëlahen me ujë të bidistiluar
dhe me aceton. Me pas zhyten në tretësirë NaOH 20%. Brenda një ene me ujë me anë të
një gome fërkohen mostrat për 10-15 minuta në të gjitha sipërfaqet e tyre. Me pas në banjë
me ultra tinguj për 3-4 minuta pastrohen fillimisht me metanol më pas me aceton.
Vendosen në eksikator dhe janë gati për peshim.
Diferencat e peshave dhe njehsimet për shpejtësinë e korrozionit pasqyrohen në tabelën më
poshtë:
Tabela 9.8. Vlerat e shpejtësisë së korrozionit për mostrat e Cu me inhibitor ekstraktin e gjetheve
të eukaliptit në HCl 1 M (metoda peshore).
Nr.

Indeksi

m para
eksp.
(g)

Mostra
1

Mostra
2

Mostra

Jolda Zotaj

m pas
eksp.
(g)

∆𝑚

S

(g)

(m2)

Koha e
ekspoz.
orë

V

V

g/m2orë

mm/vit

1

11.3824

11.370

0.0124

0.00089609

215

0.06436

0.06310

1.

11.8369

11.823

0.0138

0.00091688

215

0.0700

0.06862

2

11.1274

11.116

0.0111

0.00090550

215

0.05701

0.05589

2.

11.1150

11.103

0.0113

0.00088340

215

0.05949

0.05832

3

11.9494

11.938

0.0112

0.00093377

215.333

0.05570

0.05460
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3

Mostra
4

3.

11.3408

11.330
2

0.0106

0.00088237

215.333

0.05578

0.05469

4

11.5476

11.538
0

0.0096

0.00090920

216

0.04888

0.04792

4.

11.6198

11.610
4

0.0094

0.00090293

216

0.04819

0.04725

Njehsohet gjithashtu dhe efektshmëria e inhibitorit (EI%). Në tabelën 9.9. paraqitet
shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (𝛳) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit, për Cu në HCl 1 M
(metoda peshore).
Tabela 9.9. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në HCl 1M (metoda peshore për
Cu).
Ekstraktit i
eukaliptit (g/L)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit (%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(ϴ)

0
0.06718

0.06586

-

-

6 (2/2.)

0.05825

0.05711

13.09

0.1390

8 (3/3.)

0.05574

0.05465

16.90

0.1690

10 (4/4.)

0.04854

0.04758

27.55

0.2755

Afësia inhibuese (%)

(Prova e bardhë
HCl 1M) (1/1.)

40
20
0
0 (blank)

6 g/l

8 g/l

10 g/l

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 9.3. Efektshmëria e inhibitorit ekstraktit të gjetheve të eukaliptit (të gjitha përqendrimet)
me metodën peshore për Cu në HCl 1 M.
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 Testimi i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në H2SO4 (1M) në prani të
joneve klorure (Cl– 10-3 M).
Mostrave të Cu pas pastrimit paraprak ju maten me kalibër përmasat, të dhënat paraqiten
në tabelën e mëposhtme:
Tabela 9.10. Sipërfaqja e përgjithshme e punës e mostrave të Cu për metodën peshore me inhibitor
ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M).
Nr.

l
(gjatësia)
(mm)

m
(gjerësia)
(mm)

h
(lartësia)
(mm)

d
(diametri)
(mm)

S

S

(mm2)

(m2)

1

7.8

5.25

35.75

3

1010.265

0.001010265

1.

7.7

5.25

33.8

3

952.855

0.00095285

2

7.75

5.1

34.8

3

968.7

0.0009687

2.

7.65

5.15

36.2

3

1000.805

0.001000805

3

7.8

5.1

33.6

3

941.73

0.00094173

3.

7.65

5.2

34.3

3

956.36

0.00095636

4

7.55

5.2

34.95

3

965.035

0.000965035

4.

7.75

5.2

34.6

3

972.23

0.00097223

Indeksi

Mostra
1

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Figura 9.6. Mostrat e Cu gjatë testimit me inhibitor ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1 M
në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M).

Pas 8 ditësh mostrat e Cu u nxorrën nga tretësirat korroduese. Procesi i pastrimit të
produkteve të korrozionit bëhet si vijon: fillimisht mostrat shpëlahen me ujë të bidistiluar
dhe me aceton. Me pas për neutralizim zhyten në tretësirë NaOH 20%. Brenda një ene me
ujë me anë të një gome i fërkojmë mostrat për 10-15 minuta në të gjitha sipërfaqet e tyre.
Më pas në banjë me ultra tinguj për 3-4 minuta pastrohen fillimisht me metanol më pas me
aceton. Vendosen në eksikator dhe janë gati për peshim.
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Figura 9.7. Mostër Cu pas testimit me inhibitor ekstraktin e gjetheve të eukaliptit.

Diferencat e peshave dhe njehsimet për shpejtësinë e korrozionit pasqyrohen në tabelën më
poshtë:
Tabela 9.11. Shpejtësitë e korrozionit për mostrat e Cu me inhibitor ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M) (metoda peshore).
Nr.

m para
eksp. (g)

m pas
eksp. (g)

∆𝑚

S

(g)

(m2)

1

12.0800

12.0328

0.0472

0.00101026

1.

11.5362

11.4876

0.0486

2

11.4842

11.4389

2.

11.9628

3

Indeksi

Mostra
1

Mostra
2

Mostra
3

Mostra
4

Koha e
ekspozimit
(orë)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

192

0.2433

0.2385

0.00095285

192

0.2656

0.2604

0.0453

0.0009687

192

0.2435

0.2387

11.9166

0.0462

0.00100080

192

0.2404

0.2357

11.2404

11.2041

0.0363

0.00094173

192

0.1976

0.1937

3.

11.2756

11.2393

0.0363

0.00095636

192

0.1976

0.1937

4

11.6400

11.6105

0.0295

0.00096503

192

0.1592

0.1560

4.

11.6802

11.6504

0.0298

0.00097223

192

0.1596

0.1565

Njehsohet gjithashtu dhe efektshmëria e inhibitorit (EI%). Në tabelën 9.12. paraqitet
shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ) për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1M në prani të
joneve klorure (Cl- 10 -3M) me metodën peshore për Cu.
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Tabela 9.12. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%) dhe sipërfaqja e mbulimit (θ)
për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në H2SO4 1M në prani të
joneve klorure (Cl- 10 -3M) (metoda peshore) për Cu.
Ekstraktit i gjetheve
të eukaliptit (g/l)

V

V

(g/m2·orë)

(mm/vit)

Efektshmëria e
inhibitorit në
(%)

Sipërfaqja e
mbulimit
(ϴ)

0
Prova e bardhë
H2SO4 1M në prani
të Cl– (10-3 M)

0.25449

0.2494

-

-

6

0.24199

0.2372

4.89

0.0489

8

0.19768

0.1937

22.33

0.2233

10

0.15944

0.1563

37.33

0.3733

AFTËSIA INHIBUESE (%)

Varësia e efektit inhibues për Cu, e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit prej
përqendrimit të ekstraktit, në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M) paraqitet në
Grafikun 9.4.

40
30
20
10
0
0 (blank)
6 g/l
8 g/l
10 g/l
PËRQENDRIMI I INHIBITORIT (G/L)
0 (blank)

6 g/l

8 g/l

10 g/l

Grafiku 9.4. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën peshore për Cu
(të gjitha përqendrimet) në H2SO4 në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M).
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Diskutim:


Me rritjen e përqendrimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit, rritet dhe efekti
inhibues i ekstraktit dhe ulet shpejtësia e korrozionit e vërejtur kjo në të dy
mjediset korroduese. Konkretisht në HCl 1 M shpejtësia e korrozionit ulet nga
0.06586 mm/vit në provën e bardhë në 0.04758 mm/vit për përqendrim të
ekstraktit 10 g lëndë e thatë/L. Në mjedisin tjetër korrodues (H2SO4 në prani të
joneve klorure (Cl- 10-3 M), shpejtësia e korrozionit ulet nga 0.2494 mm/vit që
rezulton në provën e bardhë, në 0.1563 mm/vit për përqendrimin 10 g lëndë e
thatë/L.

Vihet re se:



Për metalin e bakrit (Cu), acidi sulfurik në prani të joneve klorure është mjedis
më agresiv se sa acidi klorhidrik.
Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit e mbron më mirë bakrin në mjedisin korrodues
H2SO4, në prani të joneve klorure (kjo mendohet se lidhet me strukturën e
inhibitorit dhe me mekanizmin e adsorbimit).

Rezultatet e njehsimeve të kryera për metodën peshore mbi aftësinë inhibuese të të dy
ekstrakteve: si të lëvoreve të qepës ashtu dhe të kokrrave të piperit të zi në mbrojtjen e Cu
nga korrozioni në (H2SO4 + HCl) 1 M, paraqiten në tabelën 9.13 dhe grafikun 9.5.
Tabela 9. 13. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i lëvoreve të qepës dhe i kokrrave të piperit të zi
me metodën peshore për Cu në (H2SO4 + HCl) 1 M.
Ekstrakti i lëvoreve të qepës (g/L)
V
g/m2·orë

V
mm/vit

Ekstraktit i kokrrave të piperit të zi (g/L)

Efektsh.
einhibitor
%

Sipërf.
mbulimit

V
g/m2·orë

V
mm/vit

𝜭

Efektsh.
inhibitorit
(%)

Sipërf.
mbulimit
𝚹

0
Prova e
bardhë
(H2SO4+
HCl)

0.1351

0.1307

0

-

0.4458

0.4371

0

-

0.25

0.1194

0.1170

10.5

0.250

0.2591

0.2523

42.27

0.4227

0.50

0.0883

0.0865

33.8

0.338

0.1617

0.1585

63.74

0.6374

0.75

0.0742

0.0727

44.4

0.444

0.1572

0.1541

64.74

0.6474

1.0

0.1216

0.1193

8.8

0.088

0.0893

0.0875

79.98

0.7998

1M
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100
50

Cu kuarc

0
0 (blank)

0.25 g/l
0.50 g/l
0.75 g/l
Përqendrimi i inhibitorit (g/L)
Cu kuarc
Cu piper

1.0 g/l

Grafiku 9.5. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i lëvoreve të qepës dhe i kokrrave të piperit të zi
me metodën peshore për Cu.
Diskutim:





Si nga grafiku 9.5 edhe nga tabela 9.13, shihet qartë një rritje e aftësisë inhibuese të
ekstrakteve si të lëvoreve të qepës, ashtu dhe të kokrrave të piperit të zi ndaj
korrozionit të bakrit në mjedis korrodues (H2SO4 + HCl) 1 M, me rritjen e
përqendrimit të ekstraktit. Kështu nga 0.1307 mm/vit në provën e bardhë, shpejtësia
e korrozionit ulet në vlerën 0.0727 mm/vit për përqendrimin 0.75 g/L ekstrakt i
lëvoreve të qepës dhe nga 0.4371 mm/vit në proven e bardhë në 0.0875 mm/vit për
përqendrimin 1.0 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit të zi.
Në krahasim me ekstraktin e kokrrave të piperit të zi, ekstrakti i lëvoreve të qepës
për përqendrimin 1.0 g/L vihet re një ulje e aftësisë mbrojtëse dhe një rritje e
shpejtësisë së korrozionit. Kjo i atribuohet strukturës kimike të kuercetinës si një
molekulë e rrafshët, ndryshe nga piperina që ka bisht hidrokarburik dhe heteroatome si O
dhe N, të cilat i rrisin efektin inhibues në prezencë të përzierjes korroduese me përmbajtje
të joneve Cl- dhe (SO4)2-.



Gjithashtu nga krahasimi i shpejtësisë së korrozionit për të dy ekstraktet, në të
njëjtin mjedis korrodues, shihet se ekstrakti i kokrrave të piperit të zi vepron më
mirë si inhibitor për mbrojtjen e bakrit në mjedis (HCl + H2SO4) 1 M, sidomos në
përqendrim të ekstraktit 1.0 g/L.

Rezultatet mbi testimin e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në mbrojtjen nga korrozioni me
metodën peshore për Cu në të dy mjediset korroduese: [HCl 1 M dhe H2SO4 1M në prani të
joneve klorure (Cl– 10-3 M)], paraqiten në tabelën e mëposhtme 9.14 dhe grafikun 9.6.
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Tabela 9. 14. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në HCl dhe H2SO4 në prani
të joneve klorure (Cl– 10-3 M) me metodën peshore për Cu.
Bakri H2SO4 1M në prani të Cl– (10-3 M)

Bakri HCl 1M
V
g/m2·orë

V
mm/vit

Efektiviteti
inhibitorit
%

Sipërfaq.
mbulimit

V
g/m2·orë

V
mm/vit

Efektiviteti
inhibitorit
%

Sipërfaq.
mbulimit

Prova
e
bardhë

0.06718

0.06586

-

-

0.25449

0.2494

-

-

6

0.05825

0.05711

13.09

0.1390

0.24199

0.2372

4.89

0.0489

8

0.05574

0.05465

16.90

0.1690

0.19768

0.1937

22.33

0.2233

10

0.04854

0.04758

27.55

0.2755

0.15944

0.1563

37.33

0.3733

𝜭

𝚹

0

Aftësia inhibuese (%)

40
30
20
10
0
0 (blank)

6g/l

8 g/l

10 g/l

Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

bakri (ekstrakt+HCl 1M)
bakri (ekstrakt+H2SO4
1M)

Grafiku 9.6. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në HCl dhe H2SO4 me
metodën peshore për Cu.

Diskutim:


Siç shihet dhe nga Grafiku 9.6, për metalin Cu, ekstrakti i gjetheve të eukaliptit në
H2SO4 1M në prani të Cl– (10-3 M) paraqet aftësi inhibuese më të lartë në
përqendrimin 8 g/L dhe 10 g/L. Ndërsa në përqendrimin 6 g/L ekstrakti i gjetheve
të eukaliptit paraqet një aftësi inhibuese më të lartë në HCl 1 M.



Me rritjen e përqendrimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në HCl dhe H2SO4,
rritet dhe aftësia inhibuese, pra ulet shpejtësia e korrozionit.



Vlerat e krahasuara të efektiviteteve mbrojtëse të gjetheve të eukaliptit ne lidhje me
mjedise të ndryshme acide: HCl (hidracid) dhe H2SO4 (oksiacid) në prani të joneve
klorure (Cl-), me efektivitet më të madh në rastin e tretësirës korroduese H2SO4 me
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prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M), tregon për një adsorbim selektiv të inhibitorit
me qëndra aktive, atomin e O dhe lidhjet dyfishe të pranishme falë elektroneve π,
referuar joneve klorure.
9.3. Testimi i ekstrakteve me metodën potenciodinamike për bakrin (Cu)
Për matje u përdor i njëjti potenciostat elektronik i markës TACUSSEL tipi PJT 24-1, si në
rastin e Al. Kjo metodë konsiston në matjen e intensiteti të rrymës së korrozionit me anë të
një potenciostati, ndërtimin e lakoreve të Taffelit, gjetjen e densitetit të rrymës së
korrozionit dhe llogaritjen më pas të shpejtësisë së korrozionit në bazë të formulës
përkatëse.
 Elektrodat e përdorura për matjet potenciodinamike
Elektrodat që janë përdorur janë:


elektroda e punës, që ndryshon sipas metaleve që studiohen (mostrat e Cu)



elektroda referuese elektrodë Hg/HgSO4 për rastin e bakrit(Cu)



si kundër elektrodë kemi përdorur elektrodë platini sin ë rastin e Al, kurse për
mjedis korrodues HCl, është përdorur elektroda e Kalomelit (Hg/Hg2Cl2)

Fillimisht tretësirave para matjeve ju bëhet deajrim me rryme azoti, në mënyrë që të
largojmë oksigjenin, si në rastin e Al.
9.3.1 Metoda potenciodinamike për bakrin (Cu) me inhibitor ekstraktin e gjetheve të
eukaliptit
 Metoda potenciodinamike për Cu në provën e bardhë (HCl 1 M)
Në tabelën e mëposhtme (Tabela 9.15) kemi paraqitur polarizimin katodik dhe anodik për
Cu në provën e bardhë (blank) për HCl 1M.
Tabela 9. 15. Polarizimi katodik dhe anodik për Cu në provën e bardhë (blank) HCl 1M.
Polarizimi Katodik

Polarizim Anodik

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

-311

-0.399

0.149801

-311

0.09

-0.49693

-321

-0.449

0.201074

-301

0.15

-0.27508

-331

-0.461

0.212529

-291

0.36

0.10513

-341

-0.517

0.262318

-281

0.795

0.449195

-351

-0.634

0.350917

-271

1.522

0.731242
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-361

-0.699

0.393305

-261

2.744

0.987212

-371

-0.776

0.43869

-251

4.61

1.212529

-381

-0.855

0.480794

-241

6.33

1.350232

-391

-0.964

0.532905

-231

9.86

1.542705

-401

-1.093

0.587448

-221

14.1

1.698047

-411

-1.243

0.643299

-211

20.85

1.867934

-421

-1.279

0.655698

-201

31.56

2.047965

-431

-1.281

0.656377

-191

59.8

2.325529

-441

-1.483

0.719969

-181

103.1

2.562087

-451

-1.546

0.738037

-171

168.7

2.775943

-461

-1.718

0.783851

-161

278.1

2.993029

-471

-1.993

0.848335

-151

423

3.175168

-481

-2.388

0.926862

-141

640

3.355008

-491

-2.873

1.007163

-131

908

3.506914

-501

-2.987

1.024063

-121

1253

3.646779

-511

-3.294

1.066551

-111

1691

3.776971

4.2

log |i| (µA/cm2)

3.2
2.2

y = -0.0075x - 2.6575
R² = 0.9999

1.2

polarizimi Katodik
polarizimi anodik

0.2
-0.8

-550

-450

-350
Potenciali (mV)

-250

-150

Grafiku 9.7. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar HCl 1M dhe
Tangente e Tafelit për ikorr.
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Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
0.45 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 0.021.
 Testimi i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në HCl 1M për Cu.

3
2.6

log |i| (µA/cm2)

2.2
1.8
y = -0.0049x - 1.2168
R² = 0.9996

1.4

polarizimi katodik 6g/L

1

polarizimi anodik 6g/L

0.6
0.2
-0.2
-400

-300

-200

Potenciali (mV)

Grafiku 9.8. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar HCl 1M dhe
6 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
1.46 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 0.068.

2.4

log |i| (µA/cm2)

2
1.6
y = -0.0041x - 1.0902
R² = 0.9999

1.2
0.8

polarizimi katodik 8g/L

0.4

polarizimi anodik 8g/L

0
-0.4
-0.8
-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

Potenciali (mV)

Grafiku 9.9. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar HCl 1M në
prani të 8 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
1.36 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit të njehsuar në mm/vit rezulton 0.0633.
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2.6

log |i| (µA/cm2)

2
1.4
y = -0.0115x - 3.8182
R² = 1

0.8

polarizimi katodik 10g/L
polarizimi anodik 10g/L

0.2
-0.4
-1
-400

-340

-280
Potenciali (mV)

-220

-160

Grafiku 9.10. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar HCl 1M në
prani të 10 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
0.23 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e njehsuarnë mm/vit rezulton 0.011.

4
3.5

log |i| (µA/cm2)

3
2.5

blank HCl

2

6 g/L ekstrakt eukalipt

1.5

8 g/L ekstrakt eukalipt

1

10 g/L ekstrakt eukalipt

0.5
0
-0.5
-1
-550

-500

-450

-400

-350 -300 -250
Potenciali (mV)

-200

-150

-100

Grafiku 9.11. Polarizimi anodik dhe katodik për Cu në tretësirë të deajruar 1M HCl dhe ekstrakt i
gjetheve të eukaliptit (të gjitha përqendrimet).
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Tabela 9.16. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ), i
korr dhe 𝑬𝒌𝒐𝒓𝒓 për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të gjetheve të eukaliptit në tretësirë
korrroduese HCl 1 M (metoda potenciodinamike për Cu).

Inhibitori

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit ( HCl 1 M)
V

Sipërfaqja e
mbulimit

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

(mm/vit)

Efekt.
(%)

(Prova e bardhë HCl
1M

-311

0.4585

0.0053

-

-

6

-285

1.4672

0.0170

45

0.450

8

-297

1.3648

0.0150

57

0.570

10

-279

0.4131

0.00027

77

0.770

Përqendrimi i
ekstraktit (g/l)

(𝛳 )

0

Diskutim:
Nga grafiku përmbledhës i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar përqendrimeve
të ndryshme të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit si dhe nga vlerësimi mbi bazën e
tangenteve të Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:


Veprimi inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit ndaj korrozionit të bakrit në
mjedis agresiv acid (HCl), vjen duke u rritur me rritjen e përqendrimit nga
6 gram lëndë e thatë për tretësirë korroduese deri në 10 g/l. Konkretisht nga
0.0053 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë), shpejtësia e korrozionit
arrin në 0.00027 mm/vit për përqëndrimin 10g/l të inhibitorit.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori të përzier.

 Testimi i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në H 2SO4 1M në prani të
Cl– (10-3 M) për bakrin (metoda potenciodinamike).

Nga rezultatet e marra për bakrin (Cu) ndërtohen lakoret e polarizimit potenciodinamik dhe
tangentet e Tafelit për të gjitha tretësirat: provën e bardhë dhe tretësirat nga 6 - 10g/L
ekstrakt i gjetheve të eukaliptit si më poshtë:
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1.6

log |i| (µA/cm2)

1.2
y = -0.0041x - 1.9259
R² = 0.9993
0.8

polarizim katodik BLANK
polarizim anodik BLANK

0.4

0
-700

-600

-500

-400

Potenciali (mV)

Grafiku 9.12. Polarizimi anodik dhe katodik për Cu në tretësirë të deajruar H2SO4 1M (blank) dhe
tangente e Tafelit.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
2.1862 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e njehsuar në mm/vit rezulton 0.0253.

1.2

log |i| (µA/cm2)

1
0.8

y = -0.0038x - 2.085
R² = 0.9995

0.6

polarizim katodik 6g/L
polarizim anodik 6g/L

0.4
0.2
0
-0.2
-700

-650

-600
-550
Potenciali (mV)

-500

-450

Grafiku 9. 13. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar H2SO4 1M
në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe 6 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit shihet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
1.22 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e njehsuarnë mm/vit rezulton 0.014.
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1.1

log |i| (µA/cm2)

0.9
0.7

y = -0.0047x - 2.7521
R² = 0.9992

0.5
0.3

polarizim katodik 8g/L

0.1

polarizim anodik 8g/L

-0.1
-0.3
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Grafiku 9.14. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe 8 g/L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit.
Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjendet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
0.800 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e njehsuar në mm/vit rezulton 0.009.

log |i| (µA/cm2)

1.1
y = -0.0069x - 4.2632
R² = 0.9997
0.3

polarizim katodik 10g/ L

polarizim anodik 10 g/ L
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Grafiku 9. 15. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar H2SO4 1M në
prani të Cl– (10-3 M) dhe 10 g /L ekstrakt i gjetheve të eukaliptit. Tangente e Tafelit për ikorr.

Nga ndërtimi i tangentes së Tafelit gjendet që densiteti i rrymës së korrozionit është rreth
0.44 µA/cm2 dhe shpejtësia e korrozionit e njehsuar në mm/vit rezulton 0.005.
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Grafiku 9.16. Polarizimi anodik dhe katodik për Cu në tretësirë të deajruar 1M H2SO4 dhe ekstrakt
të gjetheve të eukaliptit (të gjitha përqendrimet).
Tabela 9.17. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ),
𝒊𝒌𝒐𝒓𝒓 dhe 𝑬𝒌𝒐𝒓𝒓 për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të korrave të gjetheve të eukaliptit
në tretësirë korroduese H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) (metoda
potenciodinamike).

Inhibitori

Ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në ( H2SO4 në prani të Cl– (10-3 M)
Sipërfaqia e
mbulimit

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V

Efekt.

(mm/vit)

(%)

(Prova e bardhë
H2SO4 1M në prani të
Cl– (10-3 M)

-549

2.1862

0.025

-

-

6

-571

1.2277

0.014

44

0.440

8

-565

0.8002

0.009

64

0.640

10

-571

0.4477

0.005

80

0.800

Përqendrimi i
ekstraktit (g/L)

(ϴ)

0

Diskutim:
Nga grafiku përmbledhës i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar përqendrimeve
të ndryshme të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit si dhe nga vlerësimi mbi bazën e
tangenteve të Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:
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Veprimi inhibues ndaj korrozionit të ekstraktit të të gjetheve të eukaliptit ndaj
Bakrit në mjedis agresiv acid (H2SO4 1M në prani të joneve klorure ((Cl-)
10-3 M), vjen duke u rritur me rritjen e përqendrimit nga 6 gram lëndë e thatë për
tretësirë korroduese deri në 10 g lëndë e thatë /L. Konkretisht nga 0.025 mm/vit në
tretësirën korroduese (prova e bardhë), shpejtësia e korrozionit arrin në
0.005 mm/vit për përqëndrimin 10 g lëndë e thatë /L të inhibitorit.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori të përzier, pra si katodik edhe
anodik në mbojtjen e bakrit nga korrozioni (krahët anodike dhe katodike me rritjen
e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit ulen poshtë).

Tabela 9.18. Përmbledhje e rezultateve për Cu me inhibitor ekstraktin e gjetheve të eukaliptit në
HCl 1 M dhe H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) me metodën potenciodinamike.

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit

Inhibitori

Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit
(H2SO4 1M në prani të Cl–

(HCl 1 M)

Përqendrimi i
ekstraktit
(g/L)

V

(10-3 M)
Efekt.

i korr

V

Efekt.

(µA/cm2
)

(mm/vit)

(%)

-549

2.1862

0.025

-

45

-571

1.2277

0.014

44

0.015

57

-565

0.8002

0.009

64

0.0027

77

-571

0.4477

0.005

80

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

(mm/vit)

( %)

𝐄𝐤𝐨𝐫𝐫
(mV)

(Prova e
bardhë )

-311

0.4585

0.0053

-

6

-285

1.4672

0.017

8

-297

1.3648

10

-279

0.4131

EFEKTIVITETI EI%

0

80
60
40
20
0
0

6

8

10

PËRQENDRIMI I INHIBITORIT
Eukalipti me HCl 1M

Eukalipti me H2SO4 1M

Grafiku 9.17. Efekti inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit ndaj korrozionit të Cu, në
funksion të përqendrimit për metodën potenciometrike, në të dy mjediset korrodues.

Jolda Zotaj

131

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

Diskutim:



Duke u bazuar në të dhënat e marra nga testimi i efektshmërisë mbrojtëse të
ekstraktit të gjetheve të eukaliptit ndaj korrozionit të bakrit (Cu) në të dy mjediset
korroduese: HCl 1 M dhe H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M), vihet
re se me rritjen e përqendrimit, rritet dhe aftësia e tij mbrojtëse dhe për pasojë ulet
dhe shpejtësia e korrozionit.
Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit shfaq një efektivitet mbrojtje më të lartë (80 %)
dhe shpejtësia e korrozionit ulet pesë herë (nga 0.025 në 0.005 mm/vit në mjedisin
H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M).



9.3.2. Testimi i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi (metoda potenciodinamike)
Nga matjet potenciometrike për Cu në tretësire të deajruar (H2SO4 + HCl) 1M (prova e
bardhë) dhe ekstrakt i kokrrave të piperit me përqendrimet e njehsuara, u ndërtuan grafikët
(lakoret e polarizimit potenciodinamik):
Tabela 9.19. Vlerat e rrymës së regjistruar për polarizimin katodik dhe anodik për Cu në provën e
bardhë (blank).

Polarizimi katodik

Polarizimi anodik

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

E

I

𝐥𝐨𝐠 𝐢

-695

0.088

-0,55589

-689

0.9

0,661433

-705

0.148

-0.33011

-679

1.576

0,697182

-715

0.204

-0,19074

-669

3.657

1,062751

-725

0.246

-0,10944

-659

5.99

1,277053

-735

0.313

-0,00483

-649

9.64

1,483703

-745

0.386

0,086214

-639

14.2

1,651915

-755

0.42

0,122876

-629

21.66

1,835285

-765

0.481

0,181771

-619

39.8

2,099509

-775

0.56

0,247814

-609

66.9

2,325052

-785

0.61

0,284956

-599

112.1

2,549232

-795

0.648

0,311201

-589

163

2,711814
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Grafiku 9.18. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar
(H2SO4 + HCl) 1M (1:1) (prova e bardhë).

Grafiku 9.19 Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar
(H2SO4 + HCl) 1M (1:1) dhe 0.25 g/L ekstrakt të kokrrave të piperit të zi.
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Grafiku 9.20. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar
(H2SO4 + HCl) 1M (1:1) dhe 0.5 g/L ekstrakt të kokrrave të piperit të zi.

Grafiku 9.21. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar
(H2SO4 + HCl) 1M (1:1) dhe 0.75 g/L ekstrakt të kokrrave të piperit të zi.
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Grafiku 9.22. Lakorja e polarizimit potenciodinamik për Cu në tretësirë të deajruar
(H2SO4 + HCl) 1M (1:1) dhe 1 g/L ekstrakt të kokrrave të piperit të zi.

Grafiku 9.23. Polarizimi anodik dhe katodik për Cu në tretësirë të deajruar 1 M (HCl + H2SO4)
(1:1) dhe ekstrakt i kokrrave të piperit të zi (të gjitha përqendrimet).
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Tabela 9.20. Shpejtësia e korrozionit, efektiviteti i inhibimit (EI%), sipërfaqja e mbulimit (θ),
𝒊𝒌𝒐𝒓𝒓 dhe 𝑬𝒌𝒐𝒓𝒓 për përqendrime të ndryshme të ekstraktit ujor të kokrrave të piperit të zi në
tretësirë korrroduese 1 M (HCl + H2SO4) (1:1) (metoda potenciodinamike).

Ekstrakti i kokrrave të piperit

Inhibitori
Përqendrimi i
ekstraktit
(g/L)

Ekorr
(mV)

𝐢𝐤𝐨𝐫𝐫
(µA/cm2)

V
(mm/vit)

Efekt.
(%)

Sipërfaqja
mbulimit
( 𝜭)

0
(Prova e bardhë
H2SO4 + HCl)
1 M (1:1)
0.25
0.5
0.75
1

-732
-707
-705
-711
-693

2.549

0.060

-

-

1.118
0.921
0.812
0.929

0.026
0.021
0.018
0.021

56.5
65
70
65

0.565
0.650
0.700
0.650

Diskutim:
Nga grafiku përmbledhës (9.23) i lakoreve të polarizimit potenciodinamik referuar
përqendrimeve të ndryshme të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi si dhe nga vlerësimi
mbi bazën e tangenteve të Tafelit të shpejtësisë së korrozionit shihet se:


Veprimi inhibues i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi ndaj korrozionit të bakrit
në mjedis agresiv acid 1 M (HCl + H2SO4) (1:1), vjen duke u rritur me rritjen e
përqendrimit nga 0.25 g/L deri në 0.75 g/L. Konkretisht shpejtësia e korrozionit
nga 0.06 mm/vit në tretësirën korroduese (prova e bardhë) ulet në 0.0018 mm/vit
për përqëndrimin 0.75 g/Ltë inhibitorit. Shihet se në përqendrimin 1.0 g/L
veprimi inhibues pëson një ulje, gjë që ndodh ndoshta për shkak të micelimit të
mundshëm të inhibitorit dhe një korrozion depozite i mundshëm mbi bakrin.



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori anodik. (krahët katodike ngjiten
lart me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi,
ndërsa ato anodike ulen poshtë.
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0.25
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Përqëndrimi i inhibitorit g/L

Grafiku 9.24. Efekti inhibues i ekstraktit të kokrrave të piperit të zi për Cu, në funksion të
përqendrimit për metodën potenciodinamike.

9.3.3 Rezultate krahasuese të testimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit për të dy
metalet (Al dhe Cu) në HCl 1 M (metoda e humbjes në peshë).
Rezultatet mbi testimin e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në mbrojtjen nga korrozioni me
metodën peshore për të dy metalet (Al dhe Cu) në HCl 1 M, paraqiten në tabelën e
mëposhtme 9.21 dhe grafikun 9.25.
Tabela 9.21. Efektiviteti i inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën peshore për të dy
metalet në HCl 1 M.
Alumini
V
(g/m2·orë)

V
(mm/vit)

Bakri
Efektsh.
inhibitor
(%)

Sipërf.
mbulimit

V
(g/m2·orë)

V
( mm/vit)

(𝜭)

Efektsh.
inhibitor.
(%)

Sipërf.
mbulimit
(𝚹)

0
(Prova e
bardhë
HCl 1M)

1.7451

5.6651

-

-

0.06718

0.06586

-

-

6

1.2502

4.0623

28.35

0.2835

0.05825

0.05711

13.09

0.1390

8

1.2472

4.0466

28.53

0.2853

0.05574

0.05465

16.90

0.1690

10

1.23295

4.0014

29.34

0.2934

0.04854

0.04758

27.55

0.2755
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Aftësia inhibuese (%)

30
20
10

bakri (ekstrakt + HCl 1M)
0
0 (blank)

alumini(ekstrakt +HCl 1M)

6 g/l
8 g/l
10 g/l
Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

Grafiku 9.25. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën peshore për të
dy metalet në HCl 1 M.

Diskutim:
Siç shihet nga rezultatet e evidentuara më sipër, me rritjen e përqendrimit të ekstraktit të
gjetheve të eukaliptit për metalet Al dhe Cu, në mjedis HCl 1 M, rritet aftësia inhibuese pra
ulet shpejtësia e korrozionit. Për Cu dhe Al mund të themi aftësi më të lartë inhibuese
paraqet ekstrakti i gjetheve të eukaliptit për të dy metalet (Al dhe Cu) në përqendrimin
10 g/L.
9.3.4 Rezultate krahasuese të testimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit për të dy
metalet (Al dhe Cu) në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) (metoda e
humbjes në peshë).
Rezultatet mbi testimin e ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në mbrojtjen nga korrozioni me
metodën peshore për të dy metalet (Al dhe Cu) në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl–
10-3 M), paraqiten në tabelën e mëposhtme 9.22 dhe grafikun 9.26.
Tabela 9.22. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën peshore për të
dy metalet në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M).
Alumini
V
g/m2·orë

V
mm/vit

Bakri
Efektsh.
einhibitor
%

Sipërf.
mbulimit

-

-

V
g/m2·orë

V
mm/vit

𝜭

Efektsh.
inhibitor.
%

Sipërf. e
mbulimit

-

-

𝚹

0
Prova e
bardhë
H2SO4 1M
në prani
të Cl– (10-3
mol/L)
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6

0.151865

0.4996

13.52

0.1352

0.24199

0.2372

4.89

0.0489

8

0.150065

0.4868

14.54

0.1454

0.19768

0.1937

22.33

0.2233

10

0.13144

0.4265

25.15

0.2515

0.15944

0.1563

37.33

0.3733

Aftësia inhibuese (%)

40
30
20
10
0
0 (blank)
6g/l
8 g/l
10 g/l
Përqendrimi i inhibitorit (g/L)

alumini (ekstrakt+H2SO4
1M)

Grafiku 9.26. Efektshmëria e inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën peshore për
të dy metalet në H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M).

Diskutim:
Siç shihet nga rezultatet e paraqitura në tabelën 9.22 dhe grafikun 9.26, me rritjen e
përqendrimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit rritet dhe aftësia inhibuese e tij, pra ulet
shpejtësia e korrozionit të metaleve Al dhe Cu, duke treguar një efektshmëri pak më të
mire në mbrojtjen e Cu.

Jolda Zotaj

139

2021

Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme

KAPITULLI 10
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në tabelat e mëposhtme (Tabela 10.1dhe 10.2) janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur
rezultatet e testimit të tre inhibitorëve të gjelbër (ekstraktet ujore të lëvoreve të qepës,
kokrrave të piperit të zi dhe gjetheve të eukaliptit) në mbrojtjen e metaleve alumin (Al) dhe
bakër (Cu) në mjedise të ndryshme (agresive acide).
10.1. Përfundime mbi ekstraktet e inhibitorëve të gjelbër.


Ekstraktet ujore të cilat u testuan si inhibitorë të gjelbër për mbrojtjen e metaleve
alumin (Al) dhe bakër (Cu) prej korrozionit: ekstrakti i lëvoreve të qepës, ekstrakti
i kokrrave të piperit të zi dhe ekstrakit i gjetheve të eukaliptit, mund të përftohen
lehtë dhe me kosto të ulët duke i ekstraktuar ato prej materialeve bimore me vlim
me ujë të bidistiluar.



Nga krahasimi i të dhënave të literaturës, me rezultatet e spektroskopisë IK dhe
UV-VIS të marra për këto ekstrakte, shihet se ka një ngjashmëri mjaft të mirë si në
formën e spektrave ashtu dhe në vlerat e piqeve, që ju përgjigjen lidhjeve kimike,
pra përbërësve kimikë të pranishëm në këto ekstrakte.

Nga studimi i testimit, mbi efektivitetin e këtyre inhibitorëve të ekstraktuar prej
materialeve bimore të zgjedhura (lëvore të qepëve, kokrra të piperit të zi dhe gjethe
eukalipti), në mbrojtjen prej korrozionit të metaleve alumin (Al) dhe bakër (Cu) në mjedise
të ndryshme agresive acide, arrihen një sërë përfundimesh:
10.2. Përfundime të nxjerra nga testimi i ekstrakteve bimore për mbrojtjen e aluminit
(Al) prej korrozionit:
Metoda e humbjes në peshë


Nga të dhënat e fituara në testimin e ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës dhe
kokrrave të piperit të zi për mbrojtjen e aluminit (Al) prej korrozionit, shihet qartë
një rritje e aftësisë inhibuese të këtyre ekstrakteve ndaj korrozionit të aluminit (Al)
në mjedis korrodues HCl 0.1M, me rritjen e përqendrimit të ekstraktit. Kështu nga
0.4135 mm/vit në provën e bardhë, shpejtësia e korrozionit ulet në vlerën
0.2305 mm/vit për përqendrimin 1.0 g/L të ekstraktit të lëvoreve të qepës dhe
0.2827 mm/vit për përqendrimin 0.75 g/L të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi,
ndërkohë që ka një rritje të lehtë të shpejtësisë së korrozionit (0.2926 mm/vit për
për përqendrimin 1.0 g/L të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi,



Gjithashtu nga krahasimi i shpejtësisë së korrozionit për të dy ekstraktet, në të
njëjtin mjedis korrodues, shihet se ekstrakti i lëvoreve të qepës vepron më mirë si
inhibitor për mbrojtjen e aluminit (Al) në mjedis HCl 0.1 M.
Duke patur parasysh strukturën kimike të përbërësve kryesorë të ekstrakteve:
kuercetinë (93 % e alkaloideve në ekstraktin e lëvoreve të qepës) e cila është e
rrafshët me shume qendra aktive adsorbimi si oksigjen (O) dhe unaza aromatike me
lidhje dyfishe (elektrone π) dhe piperinë + piperetinë (85 % e alkaloideve në
ekstraktin e kokrrave të piperit të zi), (Figura 7.2 dhe Figura 7.4) të cilat kanë varg
hidrokarburik dhe dy skaje me qendra aktive O, N dhe lidhje dyfishe të unazave
aromatike, mendohet se mund të ndodhë micelim i inhibitorit të ekstraktit të
kokrrave të piperit, duke e ulur efektivitetin e tij mbrojtës me rritjen e përqendrimit.
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Edhe në rastin e testimit të inhibitorit ekstrakt i gjetheve të eukaliptit me metodën
e humbjes në peshë, vihet re një rritje e aftësisë inhibuese të tij për mbrojtjen e Al
në të dy mjediset korroduese, HCl 1 M dhe H2SO4 1 M, me rritjen e përqendrimit të
ekstraktit nga 6 në 10 g lëndë e thatë/L. Konkretisht:



-

për mjedisin HCl 1 M: shpejtësia e korrozionit ulet nga 5.6651 mm/vit në
provën e bardhë, në 4.0014 mm/vit për përqendrimin 10 g lëndë e thatë/L.

-

për mjedisin H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (10-3 mol/L), shpejtësia e
korrozionit ulet nga 0.5698 mm/vit në provën e bardhë, në 0.4265 mm/vit
për përqendrimin 10 g lëndë e thatë/L.

Efekti inhibues i ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në mbrojtjen e Al në mjedis
hidracid HCl 1M paraqitet “thuajse” i njëjtë në të tre vlerat në rritje të përqendrimit
të ekstraktit, ndërsa në mjedis oksiacid H2SO4 1M në prani të joneve klorure
(10-3 M), efektiviteti pëson një rritje të menjëhershme në vlerën 10 g lëndë e
thatë/L. Kjo lidhet me faktin që Al tretet në mjedis hidracid dhe pasivizohet në
mjedis oksiacid (H2SO4), ku prania e joneve klorure (shkakton korrozion lokal të
tipit pikësor) konkuron adsorbimin e ekstraktit të eukaliptit. Në vlerën 10 g lëndë e
thatë/L të ekstraktit, thuajse bllokohen të gjitha qendrat e pikëzimit nga kloruret.
Efektshmëria jo e lartë ka të bëjë me tipin e korrozionit dhe dukshmërinë në
humbje peshe të kufizuar që ky i fundit shkakton.

Metoda potenciodinamike
Nga testimi me metodën potenciodinamike të ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës dhe
kokrrave të piperit të zi në ambjent acid (HCl 0.1 M) u vu re, se me rritjen e përqendrimit
të të dy ekstrakteve, ulet ndjeshëm shpejtësia e korrozionit.


Nga krahasimi i vlerave të shpejtësisë së korrozionit të Al në HCl 0.1 M, për
përqendrime të ndryshme të ekstraktit të kokrrave të piperit dhe të lëvoreve të
qepës, ajo ka vlerën më të ulët (0.12 mm/vit) në përqendrimin 1.0 g/L për
ekstraktin e kokrrave të piperit nga (0.14 mm/vit) që ka për të njëjtin përqendrim
ekstrakti të lëvoreve të qepës. Në përqendrimin 0.25 g/L vlerat e shpejtësisë së
korrozionit janë të përafërta (0.41 dhe 0.40) mm/vit, kurse për përqendrim të
ekstraktit 0.5 g/L dhe 0.75 g/L vlera e shpejtësisë së korrozionit ulet më shumë në
rastin e ekstraktit të lëvoreve të qepës përkatësisht (0.28 dhe 0.17) mm/vit, në
krahasim me ekstraktin e kokrrave të piperit të zi përkatësisht (0.39 dhe 0.23)
mm/vit.



Gjithashtu inhibitori ekstrakti ujor i lëvoreve të qepës dhe ekstrakti ujor i
kokrrave të piperit të zi, paraqesin karakteristikat e një inhibitori të përzier edhe
anodik edhe katodik (krahët e lakoreve ulen në të dyja anët e polarizimit) në
mbrojtjen e aluminit (Al) prej korrozionit në mjedis acid.

Nga testimi me metodën potenciodinamike i inhibitorit ekstrakti ujor i gjetheve të
eukaliptit për mbrojtjen e Al në mjedis acid: HCl 1 M dhe në H2SO4 në prani të joneve
klorure (Cl- 10-3 M) arrihet në përfundimin se:
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Duke parë në mënyrë krahasuese tabelën e rezultateve, si dhe grafikët e
përmbledhur të lakoreve të polarizimit potenciodinamik për të dy mjediset,
përforcohet ideja jo vetëm e tipit të inhibitorit i cili funksionon si inhibitor i tipit
katodik, por edhe i mekanizmit të adsorbimit të ekstraktit inhibues në mënyrë
konkuruese në lidhje me jonet klorure (Cl-) prezente në mjedis acid.



Rezultatet e efektivitetit mbrojtës të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit për Al, në
vlerë relativisht më të ulët në mjedis oksiacid (H2SO4 1M, 10-3M Cl-) edhe sipas
metodës potenciodinamike, përforcojnë idenë e një efektiviteti dukshëm më të
ulët referuar korrozionit lokal të tipit pikësor, karakteristik për Al e pasivizuar në
prani të joneve klorure (Cl-).

10.3. Përfundime të nxjerra nga testimi i ekstrakteve bimore për mbrojtjen e Bakrit
(Cu) prej korrozionit:
Metoda e humbjes në peshë




Nga të dhënat e fituara në testimin e ekstraktit ujor të lëvoreve të qepës dhe
kokrrave të piperit të zi për mbrojtjen e bakrit (Cu) prej korrozionit, shihet qartë një
rritje e aftësisë inhibuese të ekstrakteve si të lëvoreve të qepës, ashtu dhe të
kokrrave të piperit të zi ndaj korrozionit të bakrit në mjedis korrodues (H2SO4 + HCl)
1 M, me rritjen e përqendrimit të ekstraktit. Kështu nga 0.1307 mm/vit në provën e
bardhë, shpejtësia e korrozionit ulet në vlerën 0.0727 mm/vit për përqendrimin
0.75 g/L ekstrakt i lëvoreve të qepës dhe nga 0.4371 mm/vit në provën e bardhë në
0.0875 mm/vit për përqendrimin 1.0 g/L ekstrakt i kokrrave të piperit të zi.
Në krahasim me ekstraktin e kokrrave të piperit të zi, për ekstraktin e lëvoreve të
qepës për përqendrimin 1.0 g/L vihet re një ulje e aftësisë mbrojtëse dhe një rritje e
shpejtësisë së korrozionit. Kjo i atribuohet strukturës kimike të kuercetinës si një
molekulë e rrafshët, ndryshe nga piperina që ka bisht hidrokarburik dhe heteroatome si O
dhe N, të cilat i rrisin efektin inhibues në prezencë të përzierjes korroduese me përmbajtje
të joneve Cl- dhe (SO4)2-.



Gjithashtu nga krahasimi i shpejtësisë së korrozionit, në të njëjtin mjedis korrodues,
shihet se ekstrakti i kokrrave të piperit të zi vepron më mirë si inhibitor për
mbrojtjen e bakrit (Cu) në mjedis (HCl + H2SO4) 1 M, sidomos në përqendrim të
ekstraktit 1.0 g/L, në krahasim me ekstraktin e lëvoreve të qepës.



Nga testimi me metodën e humbjes në peshë të veprimit inhibues ndaj korrozionit
të bakrit (Cu), të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në dy mjediset korrodues acide:
H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M) dhe HCl 1 M, vihet re se:
-

inhibitori paraqet aftësi inhibuese më të lartë në përqendrimin 8 g/L dhe
10 g/L në mjedis H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl– 10-3 M)

-

ndërsa në përqendrimin 6 g/L ekstrakti i gjetheve të eukaliptit paraqet një
aftësi inhibuese më të lartë në mjedis HCl 1 M.



Me rritjen e përqendrimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit në të dy mjediset
(HCl dhe H2SO4), rritet dhe aftësia inhibuese, pra ulet shpejtësia e korrozionit.



Vlerat e krahasuara të efektiviteteve mbrojtëse të gjetheve të eukaliptit në lidhje me
mjedise të ndryshme acide: HCl (hidracid) dhe H2SO4 (oksiacid) në prani të joneve
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klorure (Cl-), me efektivitet më të madh në rastin e tretësirës korroduese H2SO4 me
prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M), tregon për një adsorbim selektiv të inhibitorit
me qendra aktive, atomin e O dhe lidhjet dyfishe të pranishme falë elektroneve π,
referuar joneve klorure.
Metoda potenciodinamike


Inhibitori ekstrakt i lëvoreve të qepës nga testimi me metodën e humbjes në peshë
nuk shfaq aftësi mbrojtëse të mira për bakrin (Cu) në mjedis acid, për këtë arsye
nuk u testua me metodën potenciodinamike.


Nga testimi me metodën potenciodinamike të kokrrave të piperit të zi në ambjent
acid (HCl + H2SO4) 1 M (1:1) u vu re, se veprimi inhibues i ekstraktit të kokrrave
të piperit të zi ndaj korrozionit të bakrit në mjedis agresiv acid 1 M (HCl + H2SO4)
(1:1), vjen duke u rritur me rritjen e përqendrimit nga 0.25 g/L deri në 0.75 g/L.
Konkretisht shpejtësia e korrozionit nga 0.06 mm/vit në tretësirën korroduese
(prova e bardhë) ulet në 0.0018 mm/vit për përqëndrimin 0.75 g/L të inhibitorit .
Shihet se në përqendrimin 1.0 g/L veprimi inhibues pëson një ulje, gjë që ndodh
ndoshta për shkak të micelimit të mundshëm të inhibitorit dhe një korrozion
depozite i mundshëm mbi bakrin (Cu).



Inhibitori paraqet karakteristikat e një inhibitori anodik (krahët katodike ngjiten
lart me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të kokrrave të piperit të zi,
ndërsa ato anodike ulen poshtë.

Nga testimi i inhibitorit të gjelbër ekstrakt i gjetheve të eukaliptit në dy mjedise
korroduese acide: HCl 1 M dhe H2SO4 1 M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M), u vu re
se:





Me rritjen e përqendrimit të ekstraktit në të dy mjediset, rritet dhe aftësia e tij
mbrojtëse dhe për pasojë, ulet dhe shpejtësia e korrozionit.
Ekstrakti i gjetheve të eukaliptit shfaq një aftësi mbrojtëse më të lartë (80 %) dhe
shpejtësia e korrozionit ulet pesë herë (nga 0.025 në 0.005 mm/vit, në mjedisin
H2SO4 1M në prani të joneve klorure (Cl- 10-3 M).
Inhibitori në të dy mjediset acide, paraqet karakteristikat e një inhibitori të përzier,
pra si katodik edhe anodik në mbojtjen e bakrit nga korrozioni (krahët anodike dhe
katodike me rritjen e përqendrimit të inhibitorit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit
ulen poshtë).
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Tabela 10.1. Tabela përmbledhëse e testimit të ekstrakteve të lëvoreve të qepës dhe kokrrave të piperit të zi, për të dy metalet me të dy metodat (e humbjes në peshë dhe
potenciodinamike).

Përqendrimi i inhibitorit (𝒈/𝑳)
Metoda e humbjes në peshë

Ekstrakti i
lëvoreve të qepës

Metoda Potenciodinamike

Ekstrakti i
kokrrave të
piperit të zi

Ekstrakti i
lëvoreve të
qepës

Ekstrakti i
kokrrave
të piperit
të zi

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

Prova e
bardhë
(0.1M HCl)

Prova e
bardhë 1M
(HCl+H2SO4)

Al

Cu

0.25

Al

0.50

Cu

Al

Cu

0.75

Al

1.0

Cu

Al

Cu

0.4135

0.1307

0.3525

0.1170

0.2835

0.0865

0.3090

0.0727

0.2305

0.1193

𝐸𝐼%

-

-

14.75

10.50

31.44

33.80

25.27

44.40

44.26

8.800

𝛳

-

-

0.1475

0.1050

0.3144

0.3301

0.2527

0.4440

0.4426

0.0880

0.4135

0.4371

0.3761

0.2523

0.3182

0.1585

0.2827

0.1541

0.2926

0.0875

𝐸𝐼%

-

-

9.045

42.27

23.10

63.74

31.70

64.74

29.31

79.89

𝛳

-

-

0.09045

0.4227

0.2310

0.6374

0.3170

0.6474

0.2931

0.7989

0.5600

-

0.4100

-

0.2800

-

0.1700

-

0.1400

-

𝐸𝐼%

-

-

26.80

-

50.00

-

69.60

-

75.00

-

𝛳

-

-

0.2680

-

0.5000

-

0.6960

-

0.7500

-

0.5400

0.0600

0.4000

0.026

0.3900

0.0210

0.2300

0.0180

0.1200

0.0210

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)
𝐸𝐼%

-

25.90

56.50

27.80

65

55.60

70.00

78.60

65

𝛳

-

0.2590

0.5650

0.2780

0.6500

0.5560

0.7000

0.7860

0.6500
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Tabela 10.2. Tabela përmbledhëse e testimit të ekstraktit të gjetheve të eukaliptit, për të dy metalet me të dy metodat (e humbjes në peshë dhe potenciodinamike).

Përqendrimi i inhibitorit (𝑔𝑟𝑎𝑚 lëndë e thatë 𝑝ër litër tretësirë korroduese)
Metoda e humbjes në peshë

Prova e bardhe 1 dhe 2
Al

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

Ekstrakti gjetheve të
eukaliptolit
HCl 1M (P. bardhë 1)

Metoda Potenciodinamike

H2SO4 1M në prani të Cl –
10-3 M (P. bardhë 2)
Ekstrakti gjetheve të
eukaliptolit
HCl 1M (P. bardhë 1)

Ekstrakti gjetheve të
eukaliptolit
H2SO4 1M në prani të
Cl – 10-3 M

Al

8
Cu

Al

10
Cu

Al

Cu

5.6651

0.06586

4.0623

0.05711

4.066

0.05465

4.0014

0.04758

𝐸𝐼%

-

-

28.35

13.09

28.53

16.90

29.34

27.55

𝛳

-

-

0. 2835

0.1309

0. 2853

0.1690

0.2934

0.2755

0.5698

0.2494

0.4996

0.2372

0.4868

0.1937

0.4265

0.1563

𝐸𝐼%

-

-

13.52

4.89

14.54

22.33

25.15

37.33

𝛳

-

-

0. 1352

0.0489

0. 1454

0.2233

0.2515

0.3733

50.50

0.0053

18.65

0.0170

10.14

0.0150

6.640

0.00027

𝐸𝐼%

-

-

63.07

45.00

80.00

57.00

86.80

77.00

𝛳

-

-

0.6307

0.4500

0.8000

0.5700

0.8680

0.7700

1.200

0.0250

0.5800

0.0140

0.5700

0.0090

0.4900

0.0050

𝐸𝐼%

-

-

48.20

44.00

49.10

64.00

56.20

80.00

𝛳

-

-

0.4820

0.4400

0.4910

0.6400

0.5620

0.8000

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

Ekstrakti gjetheve të
eukaliptolit

Cu

6

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟 (𝑚𝑚/𝑣𝑖𝑡)

(P. bardhë 2)
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REKOMANDIME
Nisur nga kërkesat në rritje:


për mbrojtjen e metaleve të tilla si Cu dhe Al, në mënyrë që të ketë një konsumim
të ulët (ndikon në kosto) të këtyre materialeve aq shumë të përdorura në jetën e
përditshme në degë të ndryshme të industrisë, duke filluar nga ajo ushqimore,
industria ndërtimit, aeronautika etj dhe



për përdorimin e metodave dhe substancave ambjentaliste, (miqësore me mjedisin
dhe gjallesat në të) në mbrojten e tyre nga korrozioni në mjedise të ndryshme të
punës (në disa raste edhe shumë agresive),

sygjerimi modest i këtij punimi, mbështetur gjithnjë në konsiderata teorike dhe vëzhgime
të matjeve laboratorike është:
1. Përdorimi i ekstrakteve bimore të lëvoreve të qepës, kokrave të piperit të zi dhe
gjetheve të eukaliptit, si inhibitorë të gjelbër, do të përmbushte (gjithnjë në lidhje
me mjediset konkrete të përdorimit të materialeve Cu dhe Al) kërkesat e
mësipërme për mbrojtjen e tyre prej korrozionit, pra të mund të arrihet një
konsumim i ulët i tyre. Këto ekstrakte bimore të ekstraktuara në mënyrë të
thjeshtë, përmbushin kërkesat ekologjike, duke ruajtur cilësinë si nga pikpamja e
paraqitjes dhe atë të përmbajtjes dhe funksionimit të paisjeve të përbëra nga këto
materiale.
2. Studimi i mëtejshëm i mënyrave të aplikimit dhe kostos që do të kishte
përdorimi i këtyre inhibitorëve, mbetet një synim i punës kërkimore në vazhdim.
Kjo do të kërkonte një bashkëpunim të mirë me industrinë dhe prodhimin, në
përputhje me kushtet konkrete të përdorimit të paisjeve të përbëra prej alumini
dhe bakri dhe mjedisit ku ato vendosen, gjë që do të plotësonte anën teorike të
studimit me zbatimin e tij praktik.
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PËRMBLEDHJE
Qëllimi i këtij punimi doktorature është studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të
bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme. Janë përzgjedhur këto metale (Cu dhe Al), sepse këto
dy metale apo aliazhet e tyre gjejnë një përdorim të gjerë në jetën e përditshme, në mjaft fusha. Bakri ka një
përdorim të gjerë në tubacionet e kaldajave po ashtu dhe në vepra arti. Alumini gjen përdorim të gjerë në
sektorin e ndërtimit si në sektorin e brendshëm ashtu dhe të jashtëm. Një përdorimi më të gjerë ka gjetur ky
metal dhe aliazhet e tij, në ndërtimin e paneleve prej alumini. Eksperienca ka treguar se përdorimi i
inhibitorëve të korrozionit ka dhënë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e materialeve prej bakri (Cu)
dhe alumini (Al), apo aliazheve të tyre prej korrozionit. Mekanizmi inhibues i substancave kimike të
përdorura varet si prej metalit ashtu edhe prej përbërjes kimike të substancave kimike të përdorura si
inhibitor. Duhet theksuar se komponimet kimike të sintetizuara, të cilat përdoren si inhibitorë korrozioni, janë
toksike si për mjedisin, ashtu edhe për gjallesat në të. Për këtë qëllim kërkohet të fitohen substanca me veti
inhibuese ndaj korrozionit, të cilat të jenë miqësore me mjedisin dhe jo shumë të kushtueshme. Inhibitorë të
tillë janë quajtur “inhibitorë të gjelbër”. Në këtë punim paraqitet ekstraktimi i disa substanca me veti
inhibuese prej materialeve bimore si: lëvoret e qepës, kokrrat e piperit të zi dhe gjethet e eukaliptit të cilat
mendohet se janë efiçente në mbrojtjen ndaj korrozionit të metaleve bakër (Cu) dhe alumin (Al) në mjedise të
ndryshme. Një pjesë e rëndësishme e studimit, ka qenë testimi i inhibitorëve të gjelbër të ekstraktuar nga
bimët dhe më pas aplikimi i tyre në mjedis acid, (H2SO4 + HCl) 1M , HCl 0.1M , 1M H2SO4 në prani të
joneve Cl-, 1 M H2SO4 dhe 10-3 mol/L Cl-) duke imituar në këtë mënyrë mjedise mjaft agresive. Për të testuar
efektivitetin e inhibimit të ekstrakteve bimore u përdor metoda peshore dhe metoda potenciodinamike. Në
përfundim të këtij punimi arrihet në konkluzionin, se inhibitorët e gjelbër të ekstraktuar prej materialeve
bimore, janë zgjedhja me e mirë për mbrojtjen nga korrozioni të metaleve pasi janë miqësor për mjedisin,
njerezit dhe gjallesat, janë të biodegradueshëm .
Fjalët kyçe: Bakër, alumin, ekstrakti i lëvores së qepës, ekstrakti i gjetheve të eukaliptit, ekstrakti i kokrrave
të piperit të zi, metoda peshore, metoda potenciodinamike.

ABSTRACT
The aim of this PhD was to study some plant extracts to protect Copper (Cu) and Aluminium (Al) against
corrosion in different environments. These metals are choosen, ecause of the wide use of them and thier
alloys in different fields of life. Copper is widely used in the pipelines of the heating systems and in art.
While aluminum has found a wide use of application in the building sector. Highly impoertant is its use in
buiding solar panels. Based on the experience, the use of corrosion inhibitors has been shown to give
sadysfyng results in protecting also Cu and Al, and their alloys from being corroded. The inhibiting
mechanism of such substances depends on the type of the metal and the chemical composition of the
substances used as inhibitor. It is to be emphasized that the most commonly synthesised compunds used as a
corrosion inhibitor are toxic to the environment and the living organisms. Therefore it is very important to
have corrosion inhibitor substances which are environmentally friendly and not expensive. Such inhibitors
are called green inhibitors. In this work we have shown the effect of some substances with inhibition
properties obtained from the extraction of some plants: onion sceen, grains of black pepper and leaves of
eucaliptus which are believed to protect Al and Cu materials from corrosion in different environments. A
very important part of the study has been testing of green inhibitors after extraction from plants and their
aplication in acidic environment ((H2SO4 + HCl) 1M , HCl 0.1M , 1M H2SO4 in presence of ion Cl-,1 M
H2SO4 dhe 10-3 mol/L Cl-) as very agressive environments. Weight loss and potentiodynamic methods were
used to test the corrosion inhibition efficiency. To summarise, during this work we concluded that the green
inhibitors extracted from plants are the best solution to corrosion phenomena to metals because they are
environmently friendly, also for people and living organisms. They are also biodegradable.
Key words: Cooper, aluminium, onion skin extract, leaves of eucaliptus extract, grains of black pepper
extract, potentiodinamic methods, wheight loss methods.
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