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Izotermat e adsorbim – desorbimit të N2 në temperaturën 77 K mbi
mostrat e argjilës së patrajtuar (P) dhe argjilave të trajtuara me H2SO4
në përqëndrimet 1.5M (184%), 3M (287%), 4,5M (491%) dhe 6M
(1113%).
Shpërndarja e madhësisë së grimcave të argjilës së Prrenjasit, së
paktivizuar dhe aktivizuar me acid sulfurik 1113% të shpërndarë në
ujë ose në tretësirë 0.01 M të Na2SO4.
Ndryshimi i lartësisë së ngjitjes kapilare të metanolit me kohën për
mostrat e argjilës së Prrenjasit dhe silicës, matur në shtresë të hollë
mbi shirit ngjitës.
Ndryshimi i lartësisë së ngjitjes kapilare të ujit me kohën për mostrat e
argjilës së Prrenjasit dhe silicës, matur në shtresë të hollë mbi shirit
ngjitës.
Spektrat IK të argjilës së Prrenjasit të patrajtuar, Freeze-Dried dhe të
aktivizuar termikisht ku spektri i kuq i përket argjilës së patrajtuar,
spektri vjollcë i përket argjilës Freeze-Dried, spektri kaf i përket
argjilës së aktivizuar termikisht në 500 °C nën vakuum të vazhduar
dhe spektri jeshil i përket argjilës së aktivizuar termikisht në 500 °C
në prani të ajrit.
Ndryshimi në peshë i argjilës së Prrenjasit gjatë aktivizimit termik në
temperaturat nga 50 ºC në 500 ºC në prani të ajrit.
Ndryshimi në peshë gjatë aktivizimit termik të argjilës së Prrenjasit
nën vakum.
Izoterma e adsorbimit për qymyrin aktiv të prodhuar nga djegia e
bërthamave të ullinjve.
Shpërndarja diferenciale e poreve sipas madhësisë për qymyrin aktiv
të prodhuar nga djegia e bërthamave të ullinjve
Grafiku i varësisë së përqendrimit të kafeinës së mbetur në tretësirë,
nga koha e përzierjes, gjatë adsorbimit të kafeinës nga qymyri aktiv
Viron, në temperaturën e dhomës, 20ºC.
Grafiku i varësisë së përqendrimit të kafeinës së mbetur në tretësirë,
nga koha e përzierjes, gjatë adsorbimit të kafeinës nga tretësira ujore
0.12mM e saj mbi qymyr aktiv Viron, në temperaturën 100 ºC.
Paraqitja me anë të diagramës e përqendrimit në ekuilibër të kafeinës
ne tretësirë gjatë desorimit të saj në 6 temperatura të ndryshme.
Grafiku i cili shpreh aftësisë adsorbuese të kafeinës mbi argjilë
natyrale dhe atë të aktivizuar 184%..
Grafiku i cili shpreh sasinë e adsorbuar të diklofenak mbi argjilë
natyrale dhe atë të aktivizuar 184%.
Sasia fillestare dhe e mbetur e paadsorbuar e DF mbi argjilë natyrale
dhe mbi argjilë të aktivizuar
Grafiku tregon sasinë e paadsorbuar të DEX-P mbi argjilë natyrale
dhe të aktivizuar 184%.
Grafiku tregon vlerat e adsorbimit të DEX-P mbi argjilë natyrale dhe
të aktivizuar.
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Figura 4.26 Masa e diklorfenakut të lirë pas kryerjes së procesit të desorbimit nga
argjila natyrale e Prrenjasit në mjedis me pH = 2 dhe në mjedis me pH
= 8.
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Figura 4.27 Grafiku tregon masën e DEX-P të lirë të desorbuar në tretësirë.
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Figura 4.28 Grafiku tregon vlerat e pH të matura pas desorbimit të DEX-P në
mjedisin me pH 2 dhe në mjedisin me pH 8.
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Kapitulli I
Qëllimi i studimit
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është studimi i mundësisë për të adsorbuar e desorbuar
komponime kimike me masë molekulare relativisht të madhe dhe efekte mjekësore mbi
një material me pore të rendit të nanometrave sic është argjila e Prrenjasit. Për të
ndryshuar aftësinë adsorbuese të argjilës së Prrenjasit (e cila i përket grupit të
smektikëve, e quajtur ndryshe edhe bentonit ose montmorilonit) është studjuar ndryshimi
që sjell në strukturën kimiko-fizike dhe sipërfaqen e saj trajtimi me acid sulfurik në
përqëndrimet 184%, 287%, 491% dhe 1113% si dhe trajtimi termik në temperatura deri
në 500ºC apo në temperaturën -196ºC. Përshtatshmëria e argjilave të Prrenjasit për
adsorbim/desorbim të komponimeve kimike të sipërpërmendura (si kafeina,
deksametazoni dhe diklorfenaku) do të rritej në rast të rritjes së sipërfaqes specifike,
vëllimit të poreve, përbërjes kimike e fizike të sipërfaqes dhe aftësisë kationo- dhe/ose
aniono - shkëmbyese të tyre.
Për të përcaktuar parametrat sipërfaqësore të argjlave si sipërfaqja specifike, vëllimi i
poreve, shpërndarja e vëllimit të poreve sipas madhësisë, shpërndarja e grimcave sipas
madhësisë, hidrofiliteti i sipërfaqes, kapaciteti kationo-shkëmbyes, kapaciteti anionoshkëmbyes, përbërja kimike në sipërfaqe, struktura kristaline, do të përdoren një seri
teknikash si më poshtë:
Me spektroskopinë FTIR do të identifikohet prania e grupeve funksionale të ndryshme që
ndodhen në përbërje të molekulës dhe në bazë të tyre përcaktohet tipi i komponimit,
ndryshimi i intesitetit të adsorbimit i cili mund të shkaktohet nga luhatjet e grupeve
funksionale. Ndryshimet në përbërjen kimike që mund të pësojë struktura e argjilës gjatë
modifkimeve kimike e termike që ajo do ti nënshtrohet.
Difraktometria me rreze X (XRD), përdorimi i saj pritet të tregojë nëse për argjilën e
Prrenjasit, në gjendjen e saj natyrale apo të aktivizuar me acid, modifikimi kimik i
argjilës do të shkaktojë ose jo eksfolim të fletëve oktaedrike, do të tentojë ose jo prishjen
e strukturës së saj kristaline.
Termogravimetria, kurbat termogravimetrike të argjilës së patrajtuar dhe të argjilës së
trajtuar me H2SO4 dhe ato të argjilës së trajtuar termikisht, do tregojnë nëse do të pësojë
ose jo humbje në peshë argjila e cila do ti nënshtrohet modifikimit termik e atj kimik.
Nëpërmjet adsorbimit dhe desorbimit të azotit të gaztë në temperaturën 77 K mbi mostrat
e argjilës së Prrenjasit, natyrale dhe asaj të modifikuar kimikisht dhe termikisht, do të
përcaktohen për to sipërfaqja specifike dhe shpërndarja e vëllimit të poreve sipas
madhësisë.
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Kapaciteti i shkëmbimit kationik (KSHK) do të përcaktohet nëpërmjet matjes së
adsorbimit të blumetilenit duke mundësuar vlerësimin e ndryshimit të tij gjatë
modifikimeve termike e kimike të argjilës.
Kapaciteti i shkëmbimit anionik do të përcaktohet nëpërmjet adsorbimit të anionit fluor
dhe vlerëson ndryshimin e kësaj aftësie të rëndësishme të mostrave të argjilës pas
trajtimeve kimike dhe termike të lidhura me ndryshimet strukturore e sipërfaqësore të
grimcave të argjilës.
Teknika e shpërhapjes diferenciale të dritës (DLS) do të përdoret për të studiuar
shpërndarjen e grimcave të mostrave të argjilës së Prrenjasit sipas madhësisë, për të
vlerësuar nëse do të ketë apo jo ndryshime në këtë veti midis argjilës natyrale dhe asaj të
modifikuar.
Metoda matjes së shpejtësisë së ngjitjes kapilare në shtresë të hollë mbi shirit ngjitës
(Teknika Wicking), do të përdoret për përcaktimin e këndit të kontaktit që formon uji me
grimcat e argjilës, dhe do të mundësojë studimin e hidrofilitetit të argjilës, qoftë asaj
natyrale dhe asaj të trajtuar.
Pasi këto teknika të kenë përcaktuar, se cila argjilë, nga pikëpamja kimiko- fizike shfaq
vetitë më të pështatshme për tu përdorur si një transportues / mbartës komponimesh
kimike, do të studiohet adsorbim – desorbimi i deksametazonit, diklorfenakut dhe
kafeinës në to. Do të studiohen ekuilibrat e adsorbim – desorbimit, në temperatura të
ndryshme, në pH të ndryshme.
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Kapitulli II.
Gjendja e deritanishme e studimeve në këtë fushë
2.1 Minerali argjilor në Shqipëri
Mbështetur në ndërtimin gjeologo-tektonik, në Shqipëri gjenden pasuri të shumta të
mineraleve jometalore dhe metalore. Argjilat janë shumë të përhapura në Shqipëri dhe
takohen midis shkëmbinjve sedimentarë, kryesisht terrigjenë duke qënë pjesë përbërëse e
depozitimeve mollasike, gjithashtu mund të gjenden argjila me origjinë detare e
kontinentale. Depozitimet më të mëdha argjilore në Shqipëri, gjenden kryesisht në
Ultësirën Pranë Adriatike (UPA) dhe në gropat e brendshme. Epokat më të rëndësishme
të formimit argjilor janë ato të Neogjenit, Pliocenit dhe Kuaternarit. Në vendin tonë,
përdorimi i argjilave njihet që në antikitetin e lashtë, e dëshmuar kjo nga reliktet prej
qeramike. Më të përhapura janë argjilat në Miocen të poshtëm e të mesëm me të cilat
lidhen vendburimet më të mëdha në Tiranë (Vorë), Elbasan (Bradashesh), Alarup, Bilisht
etj.
Jane vlerësuar si vendburimet më të mira, ato të argjilave të Piacesianit në Koplik, si edhe
argjilat në Currila, Mamel, Polovinë, në luginën e Shkumbinit (Peqin), në Vlorë e
Shushicë etj, në të cilat cilësia e materialeve është mjaft e lartë.
Në korelim me analizat e shumta të kryera është mundur të pohohet se argjila me veti
hidroizoluese më të mire paraqesin bentonitet e Prrenjasit, kundrejt të gjitha llojeve të
argjilave që gjenden në vendin tonë. Argjila e Prrenjasit paraqet vlera mjaft të ulta të
koeficientit të përshkueshmërisë nga uji dhe vendburimi i bentoniteve Prrenjas, është i
vetmi në vendin tonë. Sedimentimi argjilor është i moshës Miocen-Plioc [1].
2.1.1 Bentoniti i Prrenjasit. Karakteristika të përgjithshme të argjilave të Prrenjasit
Argjilat e Prrenjasit të marra në studim janë argjila me ngjyrë kafe. Ato janë rezerva
siperfaqësore dhe kanë një sipërfaqe prej 7 km2 dhe trashësi rreth 40-50 m. Paraqesin një
dispersitet dhe koloiditet të lartë në tretësirat ujore. Në disertacionin e prezantuar nga
Marie Dede [2] mbi studimin strukturoro-fizik kryer për argjilën e Prrenjasit rezulton se
këto argjila kanë një plasticitet të lartë, dhe dendësi mesatare të lartë rreth 2.78 g/cm3 e
cila varion në lidhje me dispersitetin.
Si shkak i kësaj dendësie të lartë, përmendet përqindja e lartë e fraksionit argjilor në to, si
dhe përmbajtja e lartë të hekurit. Përbërja granulometrike e këtyre argjilave është
karakteristike krahasuar me vendburime të tjera në vendin tonë. Është fraksioni i imët
mbizotërues, ku:
 Afërsisht 72.7% e saj përbëhet nga grimca me përmasa më të vogla se 1µm
 10.14% ndodhen në zonën 5-1 µm
 3.74% në zonën 10-5 µm
 9.5% janë në zonën 50-10 µm
 Pjesa tjetër janë me përmasa më të mëdha se 50 µm [2].
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Në temperaturën 830ᴼC struktura e tyre amorfizohet, ndërsa në temperaturën 1300 oC ato
shkrirjnë. PH i këtyre argjilave varion nga 6.6-7.3, kjo tregon se kompleksi thithës i tyre
është plotësisht i ngopur me elementë bazikë ku mbizotërues është magnezi (Mg).
Gjithashtu, ngjyra e errët e këtyre argjilave vjen si rezultat i pranisë së lartë të hekurit dhe
magnezit në to.
 Kjo argjilë në fazën e saj me dispersitet < 2µm përbëhet mesatarisht nga:
 90.5% fazë montmorilonite
 6.23% fazë kaolinite
 Fazë halluazite
 2.64% anortiti
Një formulë kimike e përafërt e argjilës së Prrenjasit është propozuar si më poshtë nga
Jozja et.al. [3].
(Si7.38Al0.60)(Al0.89Fe3+ 2.52 Fe2+0.11 Mg0.48 ) O22 Na+ 0.84 K+ 0.17 Ca2+ 0.018 Mg2+ 0.074
Montmorilonitet (MMT) janë minerale filosilikate të butë dhe me kristale
mikroskopike. Ato përbëhen kryesisht nga grupe SiO2, Al2O3 si edhe nga Fe2O3 dhe
MgO, që zëvendësojnë Al2O3. Montmoriloniti është pjestar i familjes smektite dhe si i
tillë struktura kristalore e tij përbëhet nga dy shtresa tetraedrike të silicës (SiO2) dhe
midis tyre, nga një shtresë e ndërmjetme oktaedrike e aluminës (Al2O3). Të treja këto
shtresa formojnë atë që quhet shtresa njësi. Si rrjedhim kemi një mineral argjilor me tre
shtresa (T: O: T) që formojnë njësinë strukturore [4]. Në një strukturë të tillë shtresore
dhe përsëritëse, shtresat e oksigjenit të çdo njësie janë afër me oksigjenin e njësisë
fqinje. Kjo shkakton një lidhje shumë të dobët dhe një çarje midis njësive. Veçoria
dalluese e kësaj strukture argjilore është se uji dhe molekulat e tjera polare mund të futen
midis shtresave duke shkaktuar zgjerimin e tyre [5].
MMT për herë të parë u gjet në Montmorillon të Francës në 1847, më shumë se 50 vjet
përpara se të zbulohej bentoniti (i referohen mineraleve të cilat kanë përmbajtjen e MMT
më të lartë se 70%) në SHBA. Ai është gjetur në shumë vende në të gjithë botën dhe
njihet edhe me emra të tjerë. Struktura e MMT është dhënë nga Marshall, i cili në vitin
1935 mundi të pohonte se struktura e një montmoriloniti ishte Aln(OH)pSinOrs(OH)a,
strukturë kjo në të cilën atomi i Si mund të zëvendësohet pjesërisht nga atomi i Al, dhe
atomi i Al nga ana tjetër mund të zëvendësohet pjesërisht ose plotësisht nga atomet Mg.
Por nuk përjashtoi dhe mundësinë e zëvendësimit të atomeve të Si nga Fe ose Ti, dhe ato
Al të zëvendësohen plotësisht nga atomet Fe, dhe pjesërisht nga atome të tjera si Ti, Mn,
Ca dhe Na [28]. Ajo çka pohon Marshall ështe një zëvendësim i pjesshëm ose i plotë i
atomeve qendrore që ndërtojnë faqet tetraedrike dhe oktaedrike të strukturës së
montmorilonitit. Veç këtij pohimi të rëndësishëm ai gjithashtu tregoi se struktura
shtresore e montmorilonitit ështe një strukturë e përsëritshme: një shtresë oktaedrike
Aln(OH)p dhe dy shtresave tetraedrike SinOrs [6].
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Figura 2.1: Struktura e montmorilonitit [7].
Kulmet e shtresës tetraedrike janë të drejtuara për nga pjesa qëndrore e shtresës silikate,
ndërsa shtresat oktaedrike dhe tetraedrike janë të orientuara dhe të ndërthurura njëra me
tjetrën në mënyrë të tillë që kulmet e tetraedrave të SiO2 bashkë më kulmet e oktaedrave
të Al2O3 të formojnë një shtresë të përbashkët. Në kulmet e shtresave tetraedrike dhe
oktaedrike janë vendosur jonet OH- dhe O2. Si rezultat i zëvendësimit izomorfik të joneve
me valenca të ndryshme (si p.sh Si4+, Al3+, Fe2+, Mg2+) prishet ekuilibri i ngarkesave në
njësinë strukturore dhe shtresa njësi rezulton e ngarkuar negativisht [8].
Kationet e shkëmbyeshëm bëjnë të mundur rivendosjen e elektro-neutralitetit të sistemit
dhe në të njëjtën kohë sigurojnë një lidhje me natyrë jonike në mes të shtresave të afërta.
Këto katione mund të jenë të hidratuar ose jo. Kationet më të zakonshme, që marrin pjesë
janë Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Li+.
Shtresa ështe e formuar nga në qendër një kation dhe në skajet oksigen ose grupe
hidroksile ose fluorure (OH - ose F -). Në qendër mund të gjenden katjone katërvalente si
Ti 4+, trivalente (Al 3+, Fe 3+, Cr 3+), dyvalente (Mg 2+, Ca 2+, Fe 2+) por edhe monovalente
(Li+). Nëse në qendër të shtresës oktaedrike gjendet një jon trivalent, rreth 2/3 e
pozicioneve të tij mund të zëvendësohen nga katione dyvalente duke krijuar kështu një
ngarkesë negative të shtresës. Kur ndodh ky zëvendësim izomorfik, shtresa quhet ndryshe
dioktaedrike [9].
Vetia kryesore e këtyre mineraleve është shpërndarja në kontakt me ujin për të formuar
suspensione relativisht të qëndrueshme. Kationet ndërshtresore janë zakonisht të
shkëmbyeshëm nga kationet e komponimeve organike, që gjenden në tretësirat e
vendosura në kontakt me filosilikatet (Figura 2.1). Ky zëvendësim mundëson
karakterizimin e çdo filosilikati me anë të kapacitetit të shkëmbimit kationik KSHK, që
përkufizohet si numri i kationeve monovalente (ekuivalentët kimikë) që mund të
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zëvendësojnë kationet e shkëmbyeshme, për të kompensuar ngarkesën elektrike për 100 g
mineral të kalcinuar. Futja ndërmjet shtresave të këtyre katjoneve të hidratuar shkakton
bymimin e argjilës dhe rritjen e përmasës së kristalit të saj, ndaj si rrjedhim bymimi do të
varet nga valenca dhe numri atomik i kationit të shkëmbyeshëm. Gjatë bymimit shtresat
zhvendosen (largohen) përkundrejt njëra – tjetrës, dhe si rrjedhim kationet që janë në
hapësirat ndërshtresore bëhen lehtësisht të shkëmbyeshëm [10, 11].
2.1.1.1 Analiza kimike e argjilës së Prrenjasit
Në tabelën 2.1 janë dhënë rezultatet e analizës së oksideve që përbëjnë argjilën e
Prrenjasit të përcaktuar nga Jozja et.al. [1].
Tabelë 2.1: Analiza kimike e materialit argjilor natyror të Prrenjasit.
Oksidet
% e oksideve

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

65.54

6.82

5.32

1.1

3.95

0.35

Vlera e kapacitetit të shkëmbimit kationik për argjilën e Prrenjasit (KSHK në mek/100 g
argjilë të thatë) është 82 mek/100g argjilë të thatë. Kjo vlerë e matur është e përafërt me
vlerën e kapacitetit 90 mek/100 për fraksione < 2 µm të materialeve të pasuruar me
katione të shkëmbyeshme Ca ose Na [12, 13].
Nga analiza e kationeve të shkëmbyeshme vihet re prania e konsiderueshme e hekurit dhe
magnezit, e cila vjen nga kontakti i argjilës toka të pasura me këto jone. Nga të dhënat e
[1] tregohet se kationi kryesor i shkëmbyeshëm në pozicionin ndërshtresor është magnezi,
pas tij kaliciumi dhe jonet kalium e natrium të cilët janë pothuajse të neglizhueshëm.
Tabela 2.2: Kationet e shkëmbyeshme për materialin argjilor të Prrenjasit [3].
Katione
Mek/ 100g

Mg 2+

Ca 2+

K+

Na+

78

18

3

1

Kapaciteti i shkëmbimit kationik (KSHK) - përkufizohet si numri i kationeve
monovalente (ekuivalentët kimikë) që mund të zëvendësojnë kationet e shkëmbyeshme,
për të kompensuar ngarkesën elektrike për 100g mineral të kalcinuar. Disa tekste akoma
sot përdorin njësitë e vjetra të shprehjes së KSHK - së, meq / 100g. KSHK-ja matet në
mol të ngarkesës elektrike. Kapaciteti i shkëmbimit të kationeve lind nga prania e
ngarkesave negative të shtresës njësi të argjilës. Argjila filosilikate përbëhet nga fletë të
shtresuara të aluminit dhe oksideve të silicës. Atomet e aluminit ose të silicit mund të
zëvendësohen nga elementë të tjerë me ngarkesë më të ulët (si p.sh. Al3+ zëvendësohet
nga Mg2+), një zëvendësim i tillë mund t'i japë strukturës së argjilës një ngarkesë
negative, e cila nuk përfshin deprotonimin dhe është e pavarur nga pH dhe quhet
ngarkesë permanente. Në skajet e fletëve tetraedrike dhe oktaedrike do të ekspozohen
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shumë grupe hidroksile të cilët mund të deprotonohen duke krijuar ngarkesa negative në
varësi të pH në terren.
Shkëmbimi anionik - Informacioni i disponueshëm për shkëmbimin e anioneve nga
mineralet argjilore është i pakët. Megjithatë, dihet se adsorbimi i anioneve është i një
rëndësie të madhe për fertilitetin e tokës. Adsorbimi i fosfatit nga mineralet e tokës dhe
tokës ishin të një vëmendje të veçantë për shkencëtaret si (Parfitt, 1978; Bowden et al.,
1980; Theng et al., 1982) duke pohuar se fosfati, oligofosfati, polifosfati dhe shumë
polianione të tjera janë të afta të stabilizojnë dispersionin mineral të argjilës kundër
koagulimit dhe flokulimit [14].
Shkëmbimi anionik që është karakteristikë për mineralin argjilor ndryshon në varësi të
anionit që shkëmbehet apo adsorbohet. Adsorbimi i joneve të fluorit në montmorilonit
dhe kaolinë është studiuar nga Weiss et.al.në vitin 1956, i cili zbuloi se kapaciteti i
shkëmbimit anionik varet nga diametri i grimcave të montmorilonit [15].
Ndërsa për anionet klorur dhe nitrat, kapaciteti i shkëmbimit anionik me kaolinite dhe
montmorilonit është më i ulët sesa për jonin fosfat dhe atë arsenat (Muljadi et al, 1966a,
1966b, 1966c, Grim, 1968, Parfitt, 1978, Violante dhe Pigna, 2002) [16, 17, 18, 20, 21,
22, 24].
Mekanizmat, nëpërmjet të cilave është i mundur shkëmbimi anionik mendohet se janë
tre:
 Me anë të një procesi të quajtur "shkëmbim ligand"
 Me anë të një bashkëveprimi elektrostatik të grimcave në skajet e strukturës kur
ato janë të ngarkuara pozitivisht.
 Me anë të shoqërimit të kationeve me valencë të madhe në pozicionet e
shkëmbyeshme.
Mekanizmi, se si mineralet e argjilës mund të adsorbojnë anionet mendohet të jetë duke
shkëmbyer grupet strukturore OH në skajet dhe gjithashtu në sipërfaqet bazale (planore)
të kaolinitit (Mulladi et al., 1966a, 1966b, 1966c; Parfitt, 1978; Theng et al., 1982), i
njohur si një proces i "shkëmbimit ligand"[18, 20, 21, 22, 24].
Anionet mund të adsorbohen në sasi të mëdha nëpërmjet shkëmbimit ligand, meqënëse
shkëmbimi ligand është një proces i cili vepron në një sipërfaqe të pangarkuar të argjilës
ose edhe në rastet kur kjo sipërfaqe është e ngarkuar negativisht [14].
Fluori është me një interes të veçantë studimi pasi ai formon një jonkompleks shumë të
qëndrueshëm me aluminin (AIF6)3- dhe ka të njëjtën rreze jonike si grupi hidroksil. Ishin
pikërisht Dickman dhe Bray në vitin 1941, të cilët raportuan rezultatet eksperimentale në
të cilat tregohet për një zëvendësim stekiometrik të grupeve OH të kaolinitit nga fluori.
[22, 25]. Në këtë punim, mostrat e mineralit të argjilës së Prrenjasit para dhe pas trajtimit
me një tretësirë acid 1M sulfurik janë testuar për kapacitetin e tyre të shkëmbimit të
fluorit ndaj grupeve të tyre hidroksile në strukturë.
2.1.2 Teknikat e modifikimit të mineralit argjilor të Prrenjasit
Adsorbentët natyrorë në gjendjen e tyre natyrale, nuk paraqesin veti të mira adsorbuese
ndaj si rezultat lindi nevoja e pasurimit, përpunimit dhe modifikimit të strukturës së tyre
për të fituar adsorbentë me veti të larta adsorbuese. Në metodat e përpunimit dhe të
modifikimit mund të përmendim:
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Metodat fizike si: nxehja, bluarja etj
Metodat kimike: me anë të bashkëveprimit me agjentë kimikë, ndër këto metoda
mund të përmendim aktivizimin acid, modifikimet organike, kolonizimin e
argjilave [26].
Aktivizimi acid është një metodë më e hershme krahasuar me dy të tjerat kurse
modifikimet organike dhe kolonizimi i argjilave janë metoda më të reja. Fushat e studimit
për modifikimet organike të argjilave kanë një shtrirje të gjerë për shkak të
shumëllojshmërisë së komponimeve organike dhe mundësive të shumta të kombinimit të
tyre me adsorbentë natyrorë [27, 36].



2.1.2.1 Aktivizimi acid i argjilës së Prrenjasit
Përpunimi kimik, veçanërisht përpunimi me acid është ai i cili paraqet dhe ndikimin më
të madh në natyrën e sipërfaqes, strukturën poroze dhe aftësinë adsorbuese të
adsorbentëve [4]. Adsorbentët e aktivizuar me acid shfaqin veti adsorbuese rreth 3-5 herë
më të larta sesa kur janë në gjendjen e tyre natyrale. Gjatë aktivizimit acid të argjilave,
mund të largohen prej tyre oksidet e metaleve si Fe2O3, Al2O3, FeO, MgO, CaO etj.
largim, i cili shoqërohet me ndryshime fizike në sipërfaqet e argjilave sikurse është
ndryshimi i përmasave të poreve dhe madhësia e sipërfaqeve specifike. Termi
“aktivizim”, sipas Lamar është trajtimi kimik ose fizik që iu bëhet llojeve të caktuara të
argjilave për të rritur kapacitetin e tyre adsorbues përkundrejt ngjyruesve dhe papastërtive
në vajra (bimorë, shtazorë, naftë etj) [29].
Sipas koncepteve të Gregg [44] trajtimi acid i smektikëve ose bentonitëve është një
“aktivizim acid”, sepse ata përdoren për të adsorbuar substancat ngjyruese të tretura në
vajra. Gjithashtu sipërfaqja specifike është disa herë më e madhe pas aktivizimit acid
duke arritur vlera nga 200–420 m2/g. Kohët e fundit shprehjet si “aktivizimi i një argjile
ose minerali argjilor” dhe “argjilë e aktivizuar” mbulojnë një interval të gjerë të
trajtimeve kimike, shumë prej tyre të përdorura për qëllim modifikimin e sipërfaqes së
mineraleve argjilore kristalinë.
Trajtimi i mineraleve argjilore me acide inorganike në përqendrime të larta dhe
zakonisht në temperatura të larta njihet me emrin aktivizimi acid.
Ndryshimet e sipërfaqes specifike dhe porozitetit të argjilës përmes trajtimit acid varen
nga cilësitë e veçanta të mineralit, nga prania ose jo e mineraleve jo-argjilore, nga
përbërja e përgjithshme kimike, lloji i kationeve midis shtresave, lloji i acidit,
temperatura e procesit, kohëzgjatja e procesit dhe faktorët mjedisorë [30].
Është thelbësore që të gjenden kushtet optimale të procesit të aktivizimit specifike për
argjila të ndryshme [1]. Ndonjëherë aktivizimi acid çon në uljen e ngarkesës së shtresës si
pasojë edhe të KSHK-së [31, 32]. Pjesërisht aktivizimi acid mundet edhe të
shkatërrojë strukturën e mineraleve argjilore duke formuar skaje të thyer dhe çrregullsi,
të cilat rritin reaktivitetin e mineralit.
Gjatë trajtimit me tretësirë acide, kationet që ndodhen midis shtresave zëvendësohen nga
jonet H+, të cilët e destabilizojnë strukturën, duke shkaktuar çlirimin e kationeve të
strukturës në hapësirat midis shtresave. Këta katione çlirohen në mënyrë selektive nga
2+

2+

3+

3+

oktaedri në rendin Mg > Fe > Fe > Al [34, 35, 37].
Grupet SiO4 në shumë raste mbeten të pandryshuar dhe tretja e shtresave oktaedrike në
disa raste mund të prodhojë një fazë silikate [ 38 ] . Cilësitë e argjilave janë të lidhura
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ngushtë me procedurën e aktivizimit. Me anë të trajtimit acid, pritet të rritet sipërfaqja
specifike dhe poroziteti, por në kushte shumë të ashpra acide mund të ndodhë dhe prishja
strukturës së argjilës.
Për shkak të ndryshimeve komplekse në mineralin argjilor në mjedis acid, modifikohen
gjithashtu edhe karakteristikat e sipërfaqes [39]. Trajtimi kimik me acid klorhidrik që i
nënshtrohen bentonitet çon në rritje të sipërfaqes specifike të mineralit [ 4 0 ] .
Kjo rritje mund të jetë d h e si rezultat i prodhimit të grimcave të imëta të argjilës nga
shkatërrimi i strukturës së mineralit, krijimit të poreve në sipërfaqe apo në hapësirat
ndërlaminare, formimit të plasaritjeve dhe boshllëqeve në sipërfaqe.
Për të përcaktuar mënyrën e sulmit të protoneve në sipërfaqen e mineraleve argjilore
Miller, R.J. (1965) krahason tretshmërinë e kaolinave dhe smektikëve. Ai vërteton
egzistencën e një varësie nga madhësia e grimcës për kaolinat ndërsa pohon se për
smektikët kjo varësi nuk egziston. Nisur nga ky përfundim ai pohon se sulmi acid tek
kaolinat ndodh përmes sipërfaqes së jashtme të tyre dhe për smektikët nga e gjithë
sipërfaqja (Figura 2.2). Ishin Cicel & Novak të cilët, me eksperimente të ngjashme me
këtë gjetën reaksione pak më të shpejta për smektikët me madhësi më të vogël të
grimcave. Fahn [22] nëpërmjet studimeve me mikroskop elektronik arrin në përfundimin
se sulmi i protoneve ndodh me përparësi në cepat e grimcave të argjilës. Miller et al.
(1965) [41] dhe Kaviratna gjithashtu flasin për një sulm me përparësi të cepave të
argjilës.

Figura 2.2: Mekanizma të mundshëm të sulmit të protoneve mbi nënshtresën oktaedrike:
Përshkueshmëri e postuluar për protonet përmes cepave dhe përmes nënshtresës
tetraedrike (sipas Miller 1965). 4a: neutralizimi i një grupi OH të nënshtresës oktaedrike
përmes cepit ose sipërfaqes; 4b: lidhje e një protoni tjetër tek AlO, ose AlOH; 4c: tretje e
Al të protonuar [41].
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Aktivizimi acid i argjilës së Prrenjasit është studiuar më parë në Fakultetin e Shkencave
të Natyrës, në Departamentin e Kimisë nga K.Taraj, për ta ndjekur më pas si punë dhe
E.Tako. Në punën e saj Taraj mori në studim argjilën e Prrenjasit, për arsyen e vetme që
ajo ka një përmbajtje të lartë të montmorilonitit, sipërfaqja e të cilit është e ndryshueshme
kur trajtohet me acide prej faktit se ka përmbajtje të lartë të hekurit dhe magnezit. Veç
argjilës së Prrenjasit ajo mori në studim dhe një argjilë tjetër të prodhuar industrialisht,
argjilën e prodhuar nga kompania Suedchemie me emrin tregtar Nanofil 757. Një argjilë
Na-Montmorilonit, që në përbërjen e kristaleve të saj ka vetëm oksid silici dhe alumini
dhe ndërmjet shtresave vetëm jone Na+.
Fillimisht u trajtuan argjilat me tretësira ujore të acidit sulfurik me përqendrime të H2SO4
nga 10%, 15%, 22%, 28.5%, 30%, 35%, 40% dhe 50% në masë të llogaritur përkundrejtë
masës së argjilës së thatë. E shprehur në përqendrime molare të tretësirave ujore,
përqendrimet e H2SO4 ishin 0.143M, 0.232M, 0.371M, 0.537M, 0.577M, 0.734M,
0.927M, 1.456M. Ndryshimet kimike që pësoi argjila e Prrenjasit gjatë aktivizimit acid
me H2SO4 u studjuan nëpërmjet analizës së përbërjes së oksideve të metaleve dhe
analizës me spektrometrinë infra të kuqe, difraktometrinë me rreze X dhe adsorbimin e
gazeve me N2 në temperaturën 77K. Nga trajtimi acid për të dy argjilat që Taraj mori në
studim rezultoi se: për argjilën Na-MMT ajo vërejti një ndryshim në numrin e shtresave
që përbëjnë grimcat e argjilës, pavarësisht nga përqendrimi i acidit të përdorur për
aktivizim. Në të gjitha mostrat e kësaj argjile tregëtare të trajtuar me acid ruhej struktura
kristaline. Kjo përbënte një dallim thelbësor me argjilën e Prrenjasit, e cila e ndryshonte
strukturën brenda intervalit të sipërpërmendur të përqendrimeve të acidit sulfurik.
Sipërfaqja specifike e argjilës së Prrenjasit rritej disa herë kundrejt asaj që ajo ka në
gjendjen natyrale (të patrajtuar). Vihej re gjithashtu një rritje e vëllimit të poreve me
madhësi rreth 2nm, deri 14 herë më shumë në krahasim me argjilën e patrajtuar [43]. Një
studim i tillë e karakterizon argjilën e Prrenjasit si një adsorbent mjaft të mirë, një studim
i cili u vijua nga E. Tako [64]. Në punën e saj E. Tako studjoi aftësinë adsorbuese të
argjilave të aktivizuara dhe ato të patrajtuara për metalet e rënda si plumbi dhe kadiumi.
Ajo i karakterizoi argjilat e Prrenjasit të aktivizuara kimikisht si adsorbentë të
përshtatshëm, me një sipërfaqe specifike të madhe dhe miqësorë me mjedisin.
Nisur nga këto rezultate të marra nga dy studimet e kryera, në këtë punim u provua të
kryhej aktivizim acid në përqendrime më të mëdha 184%, 287%, 491% dhe deri në
1113% në masë të llogaritur përkundrejt masës së argjilës së thatë. Synimi ishte për të
rritur edhe më tej sipërfaqen specifike, porozitetin dhe aktivitetin e sipërfaqes nëpërmjet
trajtimit kimik të argjilave, duke përftuar kështu adsorbentë të përshtatshëm për
molekulat e kafeinës, deksametazonit e diklorfenakut.
2.1.2.2 Modifikimi i mineraleve argjilore me komponime organike
Materialet argjilore mund të reagojnë me tipe të ndryshme komponimesh organike në
mënyra të ndryshme. Kaolinat dhe MMT adsorbojnë tipe të veçanta komponimesh
organike neutrale midis shtresave [42].
Molekulat organike, të cilat depërtojnë në hapësirat midis shtresave të argjilës quhen
quhen molekula “mysafire”. Molekulat të tilla, gjithashtu mund të zëvendësohen nga
molekula të tjera. Një shumëllojshmëri reaksionesh karakterizon sjelljen e mineraleve
argjilore (T: O: T). Molekulat e ujit që ndodhen në hapësirën midis shtresave tek
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smektikët mund të zëvendësohen nga shumë molekula organike polare. Ligandet
organike neutrale mund të formojnë komplekse me kationet që ndodhen në hapësirat
midis shtresave. Kationet midis shtresave mund të shkëmbehen nga lloje të ndryshme
komponimesh organike [45].
Sidomos jonet e alkilamonit kuaternar janë shumë të përdorshëm në aplikimet industriale
për modifikimin e M M T [ 4 4 ] . Grup tjetër i rëndësishëm janë kationet me ngjyrë dhe
komplekset kationike. Shumë komponime “mysafire” desorbohen lehtësisht duke i larë
me ujë ose duke i nxehur. Procesi i modifikimit kryhet duke e venë argjilën të reagojë
me tretësirën modifikuese zakonisht në temperaturë 60°C - 80°C. Një proces i tillë është i
thjeshtë realizueshëm por i ngadaltë pasi zakonisht kërkon disa ditë. Shpejtësia e
reaksionit varet nga tipi i komponimit që do të futet si modifikues, temperatura,
përqendrimi, tipi i argjilës dhe përmasat e grimcave.
2.1.2.3 Trajtimi termik i argjilës së Prrenjasit
Studimi i argjilave të Prrenjasit është zhvilluar më së shumti në grupin kërkimor të
Kimisë Fizike dhe Koloidale në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Një aspekt i punës ka
qenë studimi i argjilave natyrale të Prrenjasit dhe aktivizimi i tyre me acide të ndryshme,
që shkakton edhe ndryshime fizike në sipërfaqen e kësaj argjile dhe në përbërjen kimike
të saj (Krenaida Taraj, 2014) [43, 46]. Taraj mori ne studim argjilën e Prrenjasit të
patrajtuar dhe të aktivizuar me acid sulfurik në përqendrimet 40 % dhe 50 % edhe i
nënshtroi nën një trajtim termik duke i ngrohur në temperaturat 120ºC, 160ºC, 180ºC dhe
250ºC për rreth 4, 9 dhe 15 orë. Ajo çka vuri re ishte se largimi i ujit të hidratuar çonte në
rritjen e vëllimit të poreve të argjilës, ndërsa për argjilat e trajtuara me acid vuri re një
rritje e lehtë e vëllimit të poreve si me kohën ashtu edhe me temperaturën e trajtimit
termik, për shkak se uji i hidratuar largohej paraprakisht nga struktura e argjilës
nëpërmjet trajtimit acid. Për argjilën e patrajtuar të Prrenjasit vuri re një rritje shumë të
madhe të vëllimit të poreve (nga 69 cm3/kg në 340 cm3/kg) pas trajtimit për 15 orë në
250ºC. Një përfundim i rëndësishëm i punës së saj ishte dhe se në ndryshim nga
aktivizimi acid, trajtimi termik i argjilës së Prrenjasit nuk krijonte sipërfaqe të madhe
specifike [43, 46].
Këto rezultate tregojnë se vlen të synohet që trajtimi termik i argjilës natyrale të
Prrenjasit të kryhet në temperatura edhe më të larta, deri në 500ºC ku struktura e
smektikut ruhet, për të studjuar nëse rritet sipërfaqja specifike. Gjithashtu me interes
duket të studjohen edhe ndryshimet strukturore dhe sipërfaqsore të argjilës gjatë tharjes
në temperature shumë të ulta (si p.sh.në temperaturën e vlimit të azotit prej -196ºC) pasi
kthimi në akull dhe zgjerimi i ujit të hidratimit në këto temperature mund të sjellë
shkatërrimin e strukturës shtresore të argjilës së Prrenjasit. Në këtë mënyrë do të rritej
sipërfaqja specifike e saj dhe gjithashtu aftësia e saj adsorbuese.
Mineralet argjilore me përmbajtje smektike janë studiuar për ndryshimin e
karakteristikave kimiko-fizike të sipërfaqeve të tyre gjatë trajtimeve të ndryshme dhe në
libra përmbledhës mbi mineralet argjilore prej të cilave dy më të fundit dhe më të cituarit
janë “Handbook of clay science” 2nd edition nga F. Bergaya, G. Lagaly dhe
“Development in Clay Science” 2006, nga F. Bergaya [47]

Jona Keri

11

2018

PRODHIMI I NANOKOMPOZITËVE NGA ARGJILAT DHE
DERIVATËT E POLIMERËVE NATYRALË
Ndryshimet tipike në përbërjen kimike të smektikëve janë studiuar në mënyrë të
përshtatshme nëpërmjet spektroskopisë IK dhe shpeshherë interpretimi i spektrave është
kompleks sipas asaj çka përshkruhet në literaturë nga Zorica P. Tomić et al, (2011) [132].
Studime të ndryshimeve gjatë trajtimeve termike në argjila që i përkasin gjithashtu llojit
smektik jepen në literaturë nga Vladimir Zivica et.al, (2015) [48], edhe nga autorë të
tjerë. Në secilin rast ndryshimet e raportuara shfaqen të varura nga minerali argjilor
[132].

2.2 Studimi i procesit të adsorbimit mbi argjilën e Prrenjasit
Adsorbimi është procesi gjatë të cilit molekulat kapen në sipërfaqen e një grimce.
Ndryshimi i përqëndrimit në sipërfaqen ndarëse të fazave në krahasim me brendësinë e
fazës quhet adsorbim. Adsorbimi mund të ndodhë në sipërfaqen ndarëse trup i ngurtëgaz, trup i ngurtë- lëng, lëng-gaz dhe lëng-lëng. Procesi i adsorbimit lidhet me aftësinë që
kanë substancat e ndryshme që duke u ndodhur në sipërfaqen ndarëse midis fazave të
ndryshojnë tensionin sipërfaqësor. Substanca që adsorbon quhet adsorbent dhe substanca
që adsorbohet quhet adsorbat. Shpeshherë procesi i adsorbimit përdoret për largimin e
substancava të tretura nga uji. Ai është i ndryshëm nga absorbimi. Absorbimi është
proces gjatë të cilit një fluid tretet nga një absorbent i lëngët ose i ngurtë. Absorbimi
është fenomen që shtrihet në të gjithë fazën e ngurtë ose të lëngët. Nuk ndikohet nga
temperatura, është i njëjtë përgjatë gjithë fazës dhe ndodh me shpejtësi konstante [49].
Vetitë karakteristike të një trupi të ngurtë aktiv tentojnë të shfaqen kur sipërfaqja
specifike është të paktën 1 m2/g. Kaolinat natyrale dhe smektikët kanë sipërfaqe specifike
të llogaritur sipas B.E.T që varion respektivisht nga 10–25 m2/g dhe nga 16–97 m2/g
edhe pa ndonjë trajtim kimik, kështu pra kanë vlera të sipërfaqes specifike që iu
korespondojnë atyre të trupave të ngurtë aktivë [44].
Adsorbimi sipërfaqësor në një trup të ngurtë ndahet në dy lloje: adsorbimi fizik dhe
adsorbimi kimik [43].
Adsorbimi fizik shkaktohet kryesisht nga forcat elektrostatike dhe ato të Van der Valsit
midis molekulave të adsorbatit dhe atomeve të cilët përbëjnë sipërfaqen e adsorbentit.
Kështu, adsorbentët karakterizohen kryesisht nga sipërfaqja specifike dhe polariteti.
Sipërfaqe specifike e madhe do të thotë kapacitet adsorbues i lartë, por një
sipërfaqe specifike e madhe në një vëllim të limituar në mënyrë të pashmangshme jep
rritje të numrit të poreve të vogla në sipërfaqen adsorbuese [50]. Përmasat e mikroporeve
përcaktojnë mundësinë e futjes së molekulave të adsorbatit në brendësinë e sipërfaqes
adsorbuese, pra shpërndarja e përmasave të poreve është një tjetër cilësi e rëndësishme që
karakterizon kapacitetin adsorbues të adsorbentit.
Polariteti i sipërfaqes korrespondon me afinitetin me molekula polare të tilla si uji
ose alkooli. Adsorbentët polarë quhen “hidrofilë” ndërsa adsorbentët jopolarë quhen
“hidrofobë”. Adsorbimi fizik është një lidhje jo shumë e fortë e adsorbatit me trupin e
ngurtë nëpërmjet ndërveprimit Van der Vals-ian. Është i mundur adsorbimi monoshtresor
dhe shumështresor por ky i fundit prishet lehtë me rritjen e temperaturës [51].
Procesi i adsorbimit pasohet nga një varg ndërveprimesh me qendrat aktive duke çuar në
fiksimin e grimcave të adsorbuara. Forcat e Van der Valsit, të lidhjes hidrogjenore ose
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bashkëveprimet hidrofobike kanë aftësinë të ndihmojnë në uljen e lëvizshmërisë së
grimcave të adsorbuara [52].
2.2.1 Argjila e Prrenjasit si adsorbent
Montmorilonitët, kaolinat dhe ilitët janë përdorur gjerësisht si adsorbentë me kosto të ulët
për shkak të sipërfaqes së tyre të madhe specifike, stabilitetit kimik e mekanik dhe të një
sërë karakteristikave të tyre siperfaqësore e strukturore. Argjilat janë aluminosilikate
mjaft të hidratuara, që formojnë pjesën koloidale të dherave, sedimenteve, shkëmbinjve
dhe mund të përbëhen nga përzierjet e mineraleve argjilore, grimcat e imëta argjilore dhe
kristalet e tjera minerale si kuarc, karbonat dhe oksidet e metaleve. Argjila mund të luajë
një rol të rëndësishëm në mjedis duke vepruar si pastrues natyror i ndotësve duke marrë
katione dhe anione nëpërmjet shkëmbimit të joneve ose adsorbimit ose të dyjave [53].
Argjilat përmbajnë katione dhe anione të këmbyeshëm që gjenden në sipërfaqe. Kationet
dhe anionet e gjetura në sipërfaqen e argjilës, më të zakonshmit janë Ca2+, Mg2+, H+, K+,
Na+, Cl- dhe NO3-. Këto jone mund të shkëmbehen me jonet e tjera relativisht lehtë pa
ndikuar në strukturën minerale të argjilës [54, 56, 58, 61]. Sipërfaqja e madhe specifike,
qëndrueshmëria kimike dhe mekanike, struktura e shtresuar dhe kapaciteti i lartë i
shkëmbimit të kationeve (KSHK) i bëjnë argjilat materiale mjaft të mira adsorbuese [36].
Të dyja llojet e aciditeteve të shprehura sipas Bronsted dhe sipas Lewis, janë provuar se
rrisin kapacitetin e adsorbimit të mineraleve argjilore në masë të madhe. Aciditeti sipas
Bronsted, krijohet nga jonet H+ në sipërfaqe, të formuar nga disociimi i molekulave të
ujit, të kationeve të metalit të shkëmbyeshëm hidratues në sipërfaqe. Aciditeti Bronsted
gjithashtu shpjegohet se mund të lindë nëse ka një ngarkesë negative neto në sipërfaqe
për shkak të zëvendësimit të Si4+ nga Al3+ në disa nga pozicionet tetraedrike dhe ngarkesa
rezultuese është balancuar nga kationet H3O+.
Ndërsa aciditeti sipas Lewis derivon nga kationet trevalente të ekspozuar, kryesisht Al3+
në skajet ose Al3+ të formuara nga prishja e lidhjes Si-O-Al, ose nëpërmjet
dehidroksilimit. Kulmet dhe faqet e disa grimcave të argjilave mund të adsorbojnë
anione, katione dhe molekula jojonike dhe polare të ujit natyral. Ndotësit grumbullohen
në sipërfaqen e argjilës, gjë që çon në zhvendosjen e tyre përmes proçeseve të
shkëmbimit të joneve, koordinimit ose ndërveprimeve të jon-dipolit. Ndonjëherë ndotësit
mund të mbahen nëpërmjet lidhjeve hidrogjenore, ndërveprimeve të Van der Vals-it ose
ndërveprimeve hidrofobike, si rezultat i lidhjeve të forta ose të dobëta që krijohen midis
molekulave. [60, 62].
Ekzistenca e qendrave oksiduese në sipërfaqen e argjilës vjen për shkak të pranisë së disa
kationeve në pozicionet oktaedrike ose për shkak të oksigjenit të adsorbuar në sipërfaqe.
Argjilat janë adsorbentë të mirë, për shkak të ekzistencës së disa llojeve të qendrave
aktive në sipërfaqe, të cilat përfshijnë ato me veti acide sipas Bronsted dhe Lewis dhe
qendrat e këmbimit të joneve. Grupet hidroksile në skajet e strukturës së argjilës janë
veçanërisht aktive për lloje të ndryshme të ndërveprimeve. Argjilat natyrale dhe argjilat e
modifikuara janë gjetur veçanërisht të dobishme për adsorbimin e metaleve të rënda.
Argjilat kanë tërhequr vëmendjen si adsorbentë të shkëlqyer të As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe,
Pb, Mn, Ni, dhe Zn në formën e tyre jonike nga tretesirat ujore. Kapacitetet e adsorbimit
ndryshojnë sipas metalit dhe varen gjithashtu nga lloji i argjilës së përdorur [63, 64].
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Argjilat përdoren edhe si adsorbentë efikas për heqjen e ndotësve organikë, inorganikë
dhe patogjenëve nga uji i pijshëm dhe burimet e tij, dhe për këtë aftësi janë studjuar
intensivisht [50, 51].
Puna studimore në këtë drejtim është kryer me qëllimet që:
(1) të vërtetojë eksperimentalisht rëndësinë e përdorimit të argjilës dhe formave të saj të
modifikuara si adsorbentë të efektshëm dhe ekologjikisht miqësorë për heqjen e ndotësve
nga uji i pijshëm.
(2) të saktësojë dhe të përcaktojë procedurën eksperimentale të modifikimit të argjilave
natyrore dhe përfitimet që këto forma sjellin për largimin e ndotësve në ujërat që
rrezikojnë organizmat e gjallë,
(3) të analizojë efektshmërinë e argjilës natyrale dhe përbërësve të saj në heqjen e
ndotësve të ndryshëm dhe studimin e efekteve të ndryshueshme si pH, temperatura dhe
kushte të tjera që kufizojnë ose përmirësojnë efikasitetin adsorbues të materialeve
argjilore [107].
Adsorbimi i metaleve të rënda
Studime të shumta janë kryer për adsorbimin e metaleve toksike, domethënë të As, Cd,
Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Zn dhe kështu me radhë, nga argjilat [63, 64].
Rezulton se montmorilonitët dhe format e tij të modifikuara paraqesin një kapacitet
shumë më të lartë të adsorbimit të metaleve në krahasim me atë të kaolinës dhe format e
modifikuara të saj [34]. Një rast i veçantë studimi ka qenë ai i largimit të metalit toksik si
As nga uji, me anë të metodave të ndryshme [66]. Në dizertacionin e saj E.Tako [64], ka
studjuar vetitë adsorbuese të argjilës së Prrenjasit në gjendjen e saj natyrale dhe të trajtuar
kimikisht dhe termikisht. Në punën e saj raporton se kapaciteti adsorbues për Pb (II) dhe
Cd (II) [134] pas aktivizimit të argjilës me acid në perqendrimet 10%, 22% dhe 35% të
shprehura në përqindje janë respektivisht: 4.8%, 5.6% dhe 16.1% për Pb (II) dhe 3.36%,
7.2%, dhe 10.4% për Cd (II) [64, 134].
Nga të dhënat e paraqitura prej saj dukej qartë se aktivizimi acid ndikon në kapacitetin
adsorbues të këtyre metaleve, ndaj për argjilën e Prrenjasit ajo konkludoi se argjila mund
të përdoret me efikasitet të lartë si në trajtën e saj natyrale dhe në atë të aktivizuar me
acid, për shkak të vetive të saj adsorbuese dhe sipërfaqes së madhe specifike.
Largimi i metaleve të rënda nga argjila natyrale dhe format e saj të modifikuara dhe në
mënyrë të veçantë adsorbimi i tyre nga kaoliniti dhe montmoriloniti, është shqyrtuar nga
Bhattacharyya dhe Sen Gupta [63].
Adsorbimi i Fluorit
Ndotja e ujit të pijshëm dhe burimeve të tij nga ndotës inorganike është shkaktuar nga
faktorë natyrorë dhe antropogjenë. Fluoroza është endemike në të paktën 25 vende
anembanë globit dhe ka prekur miliona njerëz [66, 67]. Kjo sëmundje shkaktohet nga
përqendrimi i lartë i fluorit në ujin e pijshëm në vlerat mbi 1.5 mg/L [69]. Fluori është i
dobishëm kur është i pranishëm brenda kufirit të lejuar prej 1.0-1.5 mg/L për kalcifikimin
e dhëmbëve [70]. Sipas një studimi të Thakre et al. (2010) balta bentonite u modifikua
duke përdorur një tretësirë të bikarbonatit të magnezit në një mjedis me pH të rendit 310, për të rritur kapacitetin e heqjes së fluorit nga uji i pijshëm [131]. Ai vuri re se
përdorimi i nje balte të tillë, të modifikuar mund të largonte rreth 2 fishin e sasisë së
fluorit.
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Adsorbimi i ndotësve organikë
Përvec adsorbimit të ndotësve me natyrë inorganike, argjilat ofrojnë një mundësi
interesante dhe të lirë për heqjen e ndotësve organikë. Adsorbimi i disa ndotësve organikë
në ujë, si pesticidet, fenolet dhe klorofenolet nëpërmjet argjilave montmorilonite është
raportuar kohët e fundit në literaturë si një proces i një rëndësie të veçantë [71, 72].
Largimi ndotësave organike nga uji është konsideruar si një sfidat më të mëdha të
shkencetarëve, sidomos ato të cilët kanë vështirësi të biodegradohen. Një nga ndotësit me
natyre organike është konsideruar dhe blumetileni, i cili është studiuar se mund te
adsorbohet fare mirë nga argjilat montmorilonite, nga zeolitet [120] dhe nga adsorbentët
me kosto të ulët.
Acidet kloroacetik, siç janë acidi trikloroacetik, acid dikloroacetik dhe acid
monokloroacetik po marrin një vëmendje në rritje në literaturë [73]. Këto acide
kloroacetike, të formuar zakonisht gjatë reaksioneve mes klorit dhe lëndëve natyrale
organike gjatë preklorimit ose dezinfektimit në prodhimin e ujit të pijshëm, kanë treguar
të jenë kancerogjene dhe mund të paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut. Gu et. al. [67]
ka studjuar pastrimin e acidit dikloroacetik nga uji i pijshëm duke përdorur një proces
ozonimi adsorbtiv bazuar në montmorilonite. Ky proces bazohet në përdorimin e
kombinuar të ozonit, montmorilonitit dhe Fe3+. Gjatë bashkëveprimit, acidi dikloroacetik
largohet si rezultati i efektit të përbashkët të adsorbimit, ozonimit dhe oksidimit katalitik.
Theksohet se substancat natyrore organike mund të adsorbohen mbi sipërfaqen e
montmorilonitit, duke eliminuar kështu efektin negativ të tyre në largimin e acidit
dikloroacetik [59].
Patogjenet
Mikrocistinat janë toksina të fuqishme të mëlçisë së gjitarëve, të njohura si frenues të
fuqishëm dhe specifikë in vitro të qendrave katalitike të proteinave të fosfatazës 1 dhe 2A
[74] dhe janë nxitës të tumoreve jashtëzakonisht të fuqishëm [75, 76]. Meqë gjerësisht
dyshohet se shumë metoda konvencionale të trajtimit të ujit janë joefektive në zvogëlimin
e ekspozimit të njeriut ndaj mikrocistinave, janë të rëndësishme dhe studimi i metodave
ekonomike dhe praktike të trajtimit të ujit. Studime paraprake nga Morris et al. [77]
raportojnë mundësinë e pastrimit të ujit nga mikrocistin-LR me anë të grimcave mjaft të
imëta, të njohura të kenë një përqendrim të lartë të mineraleve argjilore kaolinite dhe
montmorilonite. Deri 81% e mikrocistin-LR mund të largohet nga uji në këtë mënyrë.
Aftësia adsorbuese varet nga faktorët e mëposhtëm:





Natyra e adsorbentit dhe adsorbatit.
Sipërfaqja specifike e adsorbentit.
Aktivizimi i adsorbentit.
Kushtet e eksperimentit p.sh temperatura, presioni etj [78].

Procesi i adsorbimit zakonisht studiohet përmes grafikëve të njohur si izotermat e
adsorbimit. Grafiku paraqet sasinë e adsorbatit të adsorbuar në funksion të presionit ose
përqendrimit në temperaturë konstante. Sasia e adsorbuar pothuajse gjithmonë
normalizohet nga masa e adsorbentit për të lejuar krahasimin e materialeve të ndryshme.
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Figura 2.3: Izotermë adsorbimit, shpreh varësisë e sasisë së adsorbuar mbi njësinë e
masës së adsorbentit nga presioni në ekuilibër i adsorbatit.
Siç edhe u tregua më sipër mund të themi se mbi presionin e ngopjes Ps, adsorbimi nuk
ndodh më, kjo për shkak të numrit të kufizuar të qendrave aktive në sipërfaqen e
adsorbentit. Në presione ose përqendrime të larta arrihet një fazë ku të gjitha qendrat
janë të zëna dhe rritja e mëtejshme e presionit ose përqendrimit nuk ndikon më në
procesin e adsorbimit. Ka shumë modele empirike të adsorbimit por ai që ka baza teorike
dhe që aplikohet shpesh është modeli i adsorbimit i Langmuir [30, 49].
2.2.2 Studimi i kinetikës së adsorbimit
Kinetika e adsorbimit mbi argjilat e Prrenjasit natyrale dhe të aktivizuara me acid
sulfurik studiuar më parë nga Tako [64] për rastin e adsorbimit mbi to të disa metaleve të
rëndë si Pb (II) dhe Cd (II). Kinetika e adsorbimit studiuar sipas saj tregon varësinë nga
bashkëveprimi adsorbat-adsorbent si dhe nga temperatura e sistemit.
Në një proces adsorbimi vlerësohen dy elemente thelbësorë, mekanizmi dhe rendi i
reaksionit. Shpejtësia e largimit të lëndës së tretur përcakton kohën e nevojshme për të
përfunduar procesin e adsorbimit dhe mund të përcaktohet nga analiza e kinetikës. Janë
bërë përpjekje të shumta për të formuluar një shprehje të përgjithshme që të përshkruajë
kinetikën e adsorbimit mbi sipërfaqen e ngurtë për sistemet fazë e lëngët-fazë e ngurtë.
Në vitin 1898, ishte pikërisht Lagergren, i cili paraqiti ekuacionin e shpejtësisë së rendit
të parë për adsorbimin e acidit oksalik dhe malonik nga qymyri i drurit. Ekuacioni i
kinetikës i paraqitur prej tij mund të ketë qënë mbase i pari që përshkroi adsorbimin
e sistemit fazë e lëngët-fazë e ngurtë bazuar në kapacitetin e fazës së ngurtë. Për të
dalluar ekuacionet e kinetikës të bazuar tek përqendrimi i tretësirës dhe kapaciteti
adsorbues i fazës së ngurtë, ekuacioni i shpejtësisë së rendit të parë sipas Lagergren u
quajt ekuacion i shpejtësisë së rendit pseudo të parë [27].
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= k(X-x)

Ku: X dhe x (mg g-1 shprehen si kapaciteti adsorbues në ekuilibër dhe në kohën t (min)
respektivisht dhe k (min -1) është konstantja e shpejtësisë së rendit pseudo të parë.
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2.3 Teknika e prodhimit të qymyrit aktiv
Në punën e tij eksperimentale V. Kola, për të aktivizuar qymyrin aktiv ndoqi rrugën e
përzierjes së lëndës së parë me tretësira të përqendruara të ZnCl2. Aktivizimi me ZnCl2
është një nga metodat më të përparuara të aktivizimit kimik kjo pasi tretësira e ZnCl2
paraqet aftësi të forta dehidratuese. Gjatë përzierjes dhe nxehjes me materiale drusore ajo
lehtëson largimin e ujit dhe produkteve të tjera të pirolizës. Si lëndë të parë për prodhimin
e qymyrit aktiv u përdorën guaskat e bërthamave të ullinjve. Metoda e aktivizimit me
tretësirë ZnCl2 krijon mundësinë e përgatitjes së dy tipeve të karbonit aktiv:
 Karbon aktiv për pastrimin e sheqerit ose tipi N.
 Karbon aktiv industrial.
Karboni aktiv i tipit N përdoret gjerësisht për pastrimin e ujit, në pastrimin e tretësirave
injektuese, medikamenteve, lëndëve organike etj. Ndërsa karboni industral ka pore të
vogla, por të dy këta tipe karbonesh përdoren si adsorbues të tretësirave. Gjatë procedurës
së karbonizim-aktivizimit duhen pasur parasysh kushtet optimale të procesit si:
 sasia e tretësirës së ZnCl2
 temperatura e aktivizimit
 koha e aktivizimit
 varësia nga gjëndja e lëndës së parë [79].
Një hap tjetër i rëndësishëm është dhe përcaktimi i kushteve optimale të larjes së ZnCl2
pas aktivizimit, në këtë mënyrë mund të përcaktohet rendimenti i rikuperimit.
Rendimenti i rekuperimit do të varet nga :
 natyra e tretësirave ekstraktuese
 numri i larjeve të ndryshme
Në punën e tij eksperimentale, duke përdorur si lëndë të parë guackat e bërthamave të
ullinjve ai mundi të përgatisë tri lloje mostrash :
 guacka e bërthamave të ullirit (1-8 mm)
 guacka e bërthamave të ullirit të bluara me diametër Φ < 1 mm
 guacka e bërthamave të ullirit, paraprakisht të karbonizuara në temperaturën 650
°C për rreth 15 orë.
Lënda e parë, guackat e bërthamave të ullirit të pastër e të pa bluar, të bluar ose të
karbonizuar, u përzie me tretësirë ZnCl2 80%. Përzierjes i shtoi 200 ml ujë dhe vuri në
vlim për rreth 30 min. Pas vlimit guackat u thanë, u futen në kroxhol hekuri dhe u nxehën
paraprakisht deri në largimin e tymit. Kroxholët të mbuluar me kapak u vendosen në
furrë mufël, ku nxehen për një kohë të caktuar në intervalet e temperaturave nga 400°C
deri në 700°C. Koha e aktivizimit llogaritet pas arritjes së temperaturës së caktuar. Pas
aktivizimit, mostrat e ftohta, iu nënshtruan procesit të larjes. Çdo moster u la 10 herë me
nga 100 ml ujë të nxehtë. Në çdo rast para filtrimit, suspensioni u vlua për 30 min. Në
çdo filtrim u bë shpëlarja me ujë të nxehtë në mënyrë të tillë që të mund të fitohej 100 ml
filtrat. Çdo filtrati i përcaktoi përmbajtjen e ZnCl2.
Për të njëjtat mostra larjen e bëri edhe me tretësirë të nxehtë 5% HCl. Edhe në këtë rast
kreu 10 larje. Por bëri dhe një larje të kombinuar, që ishte 2 larje me tretësirë HCl 5% dhe
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8 larje me ujë. Për të gjitha filtratet 100 ml të përftuara u përcaktoi sasinë e ZnCl2 të
ekstraktuar dhe llogariti rendimenti i rikuperimit [79].
Karboni aktiv i përftuar në këtë mënyrë paraqiste veti adsorbuese mjaft të mira, të
krahasueshme dhe me argjilën e Prrenjasit, duke e konsideruar dhe atë si një adsorbues
mjaft të mirë në punën eksperimentale.

2.4 Përcaktimi i këndit të kontaktit në kufirin lëng/i ngurtë me teknikën
e ngjitjes në shtresë të hollë (Wicking)
Në mjaft produkte të ngurta, natyrale apo të përftuara industrialisht, të cilat paraqesin një
interes të lartë studimi, si argjilat, pigmentet, komponimet e pëdorura në farmaceutikë
dhe produkte të tjera, këndi i kontaktit të tyre me lëngje nuk mund të matet në mënyrë
direkte por ekzistojnë mënyra indirekte sic është dhe metoda e ngjitjes në shtresë të hollë
mbi adeziv. Kjo metodë është përdorur kohët e fundit me mjaft sukses në studimin e
strukturës poroze të shumë materialeve inorganike dhe polimerëve sintetikë. Në këtë
punim është studjuar ndryshimi i vetisë së lagies nga uji (hidrofilitetit) të argjilës së
Prrenjasit, para dhe pas aktivizimit me acid sulfurik në 3 përqendrime të ndryshme. Këto
argjila kanë një sipërfaqe të madhe specifike në gjendjen e tyre natyrale, një parametër i
cili pothuajse 4 fishohet gjatë aktivizimit acid, për faktin largimit të metaleve dhe
grupeve hidroksile nga struktura e argjilës [80]. Teknika Wicking, konsiston në
përdorimin e një kolone të paketuar ose një filmi (një shtresë e hollë argjile në formë
pluhuri e ngjitur mbi një shirit adeziv) në të cilin ka grimca të argjilës ku matet shpejtësia
e ngjitjes kapilare të lëngjeve në të, duke mundësuar keshtu përcaktimin e këndit të
kontaktit në sipërfaqen e kontaktit argjilë/lëng. Teknika Wicking është në vetvete një
teknikë matëse e këndit të kontaktit që formojnë lëngjet me materialet e ngurta, duke
përcaktuar shkallën e ngjitjes kapilare të këtyre lëngjeve. Në shtresën e hollë adezive, të
përdorur për këtë studim, shtresa e argjilës (si një film) është krijuar mbi një ngjitës
adeziv, mbi të cilin nuk ka ngjitje kapilare të lëngjeve, nëse nuk ka në të një trup të ngurtë
[81].
Washburn përshkruan shpejtësinë e ngjitjes V të lëngjeve në kapilaret e substancës së
ngurtë duke i konsideruar ato në trajtën e një cilindri:
𝑅 2 ∆𝑃
V=
(1)
8𝜂 ℎ
Sipas ekuacionit të Washburn, V është kinetika e ngjitjes / rrjedhjes, R nënkupton rrezen
hidrodinamike të kapilarit, η viskozitetin e lëngut, h lartësinë e ngjitjes së lëngut në
kapilar dhe ΔP është shtypja e Laplasit. ΔP mund të shprehet dhe si presioni kapilar. Ky
ekuacion mund të rishkruhet në një formë më të thjeshtë:
𝑅 𝛾 𝑐𝑜𝑠𝜃
h2 =
∗ 𝑡 (2)
2𝜂
Ku h është lartësia e ngjitjes së lëngut në kohën t. Një problem i rëndësishëm që paraqitet
është prania e dy parametrave të panjohur në këtë ekuacion; R – rrezja mesatare e
kapilarëve të krijuar nga gimcat e argjilës në shtresë të hollë, dhe θ – këndi i lagies
ndërmjet argjilës dhe lëngut. Kjo vështirësi mënjanohet duke përdorur një lëng, i cili
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gjatë ngjitjes në materialin e ngurtë pritet që të formojë këndin e kontaktit cos θ = 1, për
këtë është përdorur metanoli, i cili ka aftësinë që të lagë plotësisht sipërfaqen e materialit,
pa formuar një kënd kontakti. Rrjedhimisht, vlera e R përftohet nga disa zëvendësime në
formulë dhe mund të përdoret tashmë si konstante dhe për përcaktimin e kosinusit të
këndit të kontaktit cos θ që lëngjet e tjera do të formojnë me materialet e ngurta.
Karakterizimi i grimcave është bërë duke përdorur Dynamic Light Scattering (DLS) duke
përdorur një Zetasizer-Nano ZS nga Malvern Instruments operating me një 4 mW He-Ne
laser (633 nm), Peltier element. Ky instrument bën matjen hidrodinamike të përmasave të
grimcave në suspension ose të polimereve në tretësirë.

2.5 Sistemet e shpërndarjes së diklorfenak
Diklorfenak është një preparat farmaceutik që bën pjesë në grupin e NSAID (barnat antiinflamatore jo steroide). Ai përdoret për të reduktuar inflamacionin dhe si analgjezik për
reduktimin e dhembjeve të ndryshme. Gjendet nën disa emra të ndryshëm tregëtarë.
Emri "diklorfenak" rrjedh nga emri i saj kimik: acidi 2- (2, 6-dikloranilino) fenilacetik.
Diklorfenak u sintetizua fillimisht nga Alfred Sallmann dhe Rudolf Pfister dhe u
prezantua nën emrin tregëtar Voltaren nga Ciba-Geigy (tani Novartis) në vitin 1973 [82].
Emri sipas IUPAC: acidi 2- (2, 6-dikloranilino) fenilacetik
Formula kimike: C14H11Cl2NO2
Masa Molekulare: 296.148 g/mol

Figura 2.4: Struktura kimike e diklorfenak [83].
Studimet e kohëve të fundit të kryera për diklorfenakun kanë treguar se diklorfenak i
natriumit duke qenë një agjent i fuqishëm anti-inflamator, ka një përdorim të madh në
trajtimin e artritit reumatik. Gjysmë-jeta e tij biologjike mendohet se është rreth 1 – 2 orë,
ndaj dhe për të mbajtur një nivel terapeutik të tij në gjak, një interval në të cilin bari e
ruan efikasitetin e tij, kërkohet një dozim i shumëfishtë. Por si rezultat i përdorimit të
tepërt të tij shfaqen disa nga efektet anësore, si shqetesimet gastrointestinale, ulçera ose
dhe gjakderdhja intestinale. Është gjetur një mënyrë më e përshtatshme për të mënjanuar
dozimin e shumëfishtë të diklofenakut në organizëm. Për të mënjanuar kështu dhe efektet
anësore që ai shfaq, është studiuar mundësia e formulimit të një sistemi shpërndarjeje të
kontrolluar të tij në organizëm. Një sistem i tillë është formuluar duke përdorur alginate,
manitol ose kitosan si transportues të diklorfenak të natriumit. Për këto sisteme është
analizuar koha dhe mjedisi i përshtatshëm i tretjes së diklorfenakut të natriumit. Është
vënë re se diklorfenaku i natriumit shfaq një tretshmëri të mjaft të mirë në mjedise
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lehtësisht bazike në pH = 7,5 - 8. Metodat e formulimeve të këtyre sistemeve të
shpërndarjes me përmbajtje të diklorfenakut janë të thjeshta dhe të riprodhueshme.
Transportuesit e përdorur janë substanca jo toksike, me një kosto të ulët dhe lehtësisht të
gjetshëm. Këto transportues ishin efektive për të prodhuar një shpërndarje të kontrolluar
dhe afatgjatë të barit në organizëm [84].

2.6 Sistemet e shpërndarjes së kafeinës
Kafeina e pastër anhidride është një pluhur i bardhë pa erë, me një pikë shkrirjeje në 235238 °C. Kafeina është e tretshme mesatarisht në ujë në temperaturë dhome (2 g / 100 ml),
por shumë e tretshme në ujë të vluar (66 g / 100 ml). Është gjithashtu i tretshëm në
mënyrë të moderuar në etanol (1.5 g / 100 ml). Është një bazë e dobët (pKa e bazës së
konjuguar = ~ 0.6) që kërkon acid të fortë për ta protonuar atë. Kafeina nuk përmban
asnjë qendër stereogjenike dhe kështu klasifikohet si një molekulë akirale.
Ksantina e kafeinës përmban dy unaza, një pirimidindione dhe një imidazole.
Pirimidindioni në anën tjetër përmban dy grupe funksionale amide që ekzistojnë në një
formë rezonante. Kështu që të gjashtë atomet brenda sistemit të unazës së pirimidindionit
janë të hibridizimit sp2 dhe planarë. Për këtë arsye, bërthama e kafeinës përmban një total
prej dhjetë elektronesh pi dhe prandaj sipas rregullit të Hückel është aromatike. Kafeina
është një substancë kristaline e bardhë e hidhur, një alkaloid metilksantinë dhe është i
lidhur kimikisht me bazat adeninë dhe guaninë të acidit deoksiribonukleik (ADN) dhe
acid ribonukleik (ARN). Ajo gjendet në fara, gjethe ose gjethe të një numri të bimëve
amtare në Amerikën e Jugut dhe Azinë Lindore dhe ndihmon në mbrojtjen e tyre nga
insektet grabitqare dhe për të parandaluar mbirjen e farava të afërta. Burimi më i njohur i
kafeinës janë farat e kafesë [85].
Emri sipas IUPAC: 1, 3, 7-Trimetilpurinë-2, 6 dion
Formula kimike:
C8H10N4O2
Masa Molekulare: 194.19 g/mol

Figura 2.5: Struktura kimike e kafeinës [ 85].
Sistemi më i përdorur i shpërndarjes së kafeinës, i njohur si sistemi hidrodinamik i
ekuilibruar, është një teknologji efektive për të zgjatur kohën e qëndrimit në stomak, në
mënyrë që të përmirësohet efektiviteti i barit [86]. Kjo teknologji është e përshtatshme
për ato barna që veprojnë në zona të caktuara në stomak dhe për ato barna të cilat nuk
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paraqesin një tretshmëri të mirë në lëngun intestinal. Sisteme të tilla janë të afta të
gjenerojnë gaz (CO2), dhe në këtë mënyrë ato qendrojnë pezull në stomak për një kohë të
gjatë dhe lëshimi i barit bëhët ngadalë sipas shpejtësisë së dëshiruar. Një sistem i tillë,
ndërtohet nga matrica të përgatitura me polimerë si polivinil pirolidinë dhe përbërësa që
shërbejnë si transportues, p.sh bikarbonat natriumi dhe acid citrik. Në këtë mënyrë,
prodhohet nje lëvizje në rritje të formës së dozimit te barit duke ruajtur formën e tij
pezulluese [87, 88]. Ndërkohë që sistemi i krijuar qendron pezull mbi përmbajtjen e
stomakut, bari lëshohet në organizëm sipas shpejtësisë së dëshiruar. Një lëshim i tillë
përkthehet si një rritje e kohës së veprimit të barit.
Ajo çka dihet nga literatura është se kafeina vepron si një stimulues i sistemit nervor duke
rritur përqendrimin dhe minimizuar përgjumjen.
Sistemet pezulluese të kafeinës në kombimin me barin përmirësojnë tretshmërinë,
përthithjen dhe shpërndarjen e barit drejt organit target.

2.7 Sistemi i shpërndarjes së deksametazonit
Deksametasoni është një lloj i ilaçeve kortikosteroide, sintetizimi i tij laboratorik si
kortikosteroid është bërë nga një grup shkencëtarësh. [89].
Emri sipas IUPAC: (8S, 9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16R, 17R)-9- Fluoro-11,17-dihidroksi17-(2-hidroksiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17- dodekahidro-3Hciklopenta[a]fenantren-3-on
Formula kimike: C22H29FO5
Masa Molekulare: 392.461 g/mol

Figura 2.6: Struktura kimike e deksametazonit [90].
Në ditët e sotme janë kryer studime të shumta mbi sistemet e shpërndarjes së barit. Eshtë
vënë re se komponimet farmakologjikisht aktive mund të lidhen në mënyrë kovalente me
transportuesit makromolekulare duke përdorur lidhësa [91]. Një lidhje e tillë rezulton të
jetë e qëndrueshme në gjak, por e ndryshueshme në një mjedis inflamator, në indet
tumorale ose në disa ndarje ndërqelizore.
Duke përdorur këtë strategji, mund të sigurohen sisteme shpërndarjeje që sigurojnë
qarkullim të gjatë. Si shembull mund të përmendim kopolimeret N- (2-hidroksipropil)
metakrilamid (HPMA), të cilat janë përdorur për të lidhur deksametazonin (Dex) [92].
Për të pasur një kontroll të mirë të lidhjes së barit dhe polidispersitet të ulët, principi aktiv
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lidhet me monomerët para polimerizimit. Kur lidhet në mënyrë kovalente tek kopolimeri
nëpërmjet një lidhësi të ndjeshëm ndaj pH, unazat e Dex hapen në mjedis acid [92].
Sistemet alternative për shpërndarjen e Dex janë përdorimi i lidhësave redox, enzimave
ose lidhësve të ndjeshëm ndaj dritës. Kopolimeret HPMA janë treguar jo-imunogjene,
por efekte të mundshme toksike të polimerit nuk janë studiuar në detaje.
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Kapitulli III.
Pjesa eksperimentale
3.1 Materiale dhe metoda
Puna eksperimentale për këtë pjesë të studimit u krye në Laboratorin e Kimisë
Fizike dhe Koloidale, Porozimetrisë me zhivë dhe atë të Termodinamikës, të Fakultetit të
Shkencave të Natyrës dhe në Laboratorin e spektroskopisë IK të Institutit të Fizikës
Bërthamore të Zbatuar ( IFBZ) të Universitetit të Tiranës, dhe Institutit të Kristalografisë
të Barit, Itali. Studimi u shtri në vitet 2014 – 2017. U përzgjodh për studim argjila
montmorilonite e zonës së Prrenjasit në Librazhd dhe u morën për studim substanca
kimike me masa molekulare të ndryshme si: kafeina, deksametazoni, diklorfenak. U
studiuan faktorët që ndikojnë në procesin e adsorbimit dhe të desorbimit të këtyre
barërave në argjilën e Prrenjasit. Këto studime u kryen në rastet e argjilës natyrore të
Prrenjasit, argjilës së modifikuar termikisht dhe asaj të aktivizuar me acid sulfurik me
përqendrime të ndryshme.
Fillimisht u bë karakterizimi i vetive fiziko – kimike të argjilës, më pas studimi i
adsorbimit dhe desorbimit të barërave. Ky studim u krye duke përdorur
Spektrofotometrin UV- VIS dhe Infra te Kuqe, Difraktometrinë me anë të rrezeve X,
metodën DLS, Termogravimetrinë dhe metodën me ngjitjen mbi adheziv, Wicking [93].

3.2 Reagentët kimikë, materialet dhe pajisjet
3.2.1 Reagentët kimikë
Reagentët kimikë të përdorur gjatë këtij studimi janë: acid sulfurik H2SO4 i përqendruar,
ampula diklorfenak me përqëndrim 75mg/3mL , ujë i distiluar , argjilë Prrenjasi 750mg, 1
ampulë DEX-P për standartin, 10 ampula DEX-P për tretësirën 800 mg natyrale, kafeinë
e pastër, argjilë natyrale Prrenjasi e pastruar dhe e përshtatshme për punën
eksperimentale, metanol dhe hekzan.
3.2.1.1 Materialet e përdorur:










Cilindra Qelqi të Shkallëzuar
Gota Kimike
Hinka Qelqi
Pipeta (1 mL, 2 mL, 10 mL)
Letëra Filtri
Balona të Tarura
Përzierës Magnetik
Sitë 100μm
Shiringa
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Përzjerës magnetik
Adhesiv,
Kronometër
SiO2 pluhur me madhësi 90 mikrometër,
Argjilë Prrenjasi e trajtuar me acid sulfurik në përqendrimet 187%, 284%, 491%
dhe 1113%,
Argjilë natyrale Prrenjasi.

3.2.2 Marrja e mostrës së argjilës së Prrenjasit në vendburim
Argjilat montmorilonite janë materiale me përmasa të vogla dhe përgjithësisht përdoren
pa fraksionim grimcash. Meqënëse disa veti të argjilave montmorilonite mund të
ndryshojnë nga një vendburim tek tjetri si edhe midis shtresave të të njëjtit vendburim,
argjilat përzihen për të përftuar kështu një produkt të njëtrajtshëm. Argjila e përdorur në
këtë studim e ka origjinën nga rajoni i Prrenjasit. Kjo argjilë është mbledhur në fushën e
Prrenjasit në koordinatat 41.067; 20.552, rreth 20 cm nën sipërfaqen e tokës. Origjina e
saj mendohet se është nga modifikimi i shkëmbinjëve ultrabazikë i ndjekur nga
transportimi e më pas sedimentimi i alteriteve në lagunë gjatë periudhës Holocene. për të
marrë një mostër përfaqësuese u përdor teknika Quartering [94]. Me qëllim që të ruhej
gjendja natyrale e argjilës së Prrenjasit, ajo nuk iu nënshtrua asnjë trajtimi paraprak.
Fraksionet e ashpra u larguan me sedimentim në ujë të pastër.
3.2.3 Larja dhe pasurimi i argjilës së Prrenjasit
Ndarja e argjilës nga fraksionet joargjilore bëhet me anë të teknikave të sedimentimit për
të ndarë mineralet silikate me përmasa < 2 μm. Proceset e ndarjes në të thatë janë të
përshtatshme për madhësitë e grimcave nën 7nm. Për grimcat e imta nevojitet përpunimi
në të njomë. Në një litër ujë të distiluar në temperaturë 70oC shtojmë 100 g argjilë dhe e
përziejmë për të siguruar shpërndarje uniform për rreth 1 orë. pH i dispersionit
rregullohet që të jetë në intervalin pH 7-8 sepse mund të ndodhë që grimcat argjilore të
bashkohen në pH = 6.5. Më qëllim që të largohen materialet e padëshiruara si dhe
grimcat që ndodhen në suspension, përzierja filtrohet. Më pas filtrati lihet të dekantojë
për rreth 24 orë. Uji largohet ndërsa minerali argjilor në fund të enës thahet në ambjent
për disa ditë. Ai thahet më pas dhe në termostat për rreth 2orë në temperaturën 105oC.
Pas tharjes bluhet për t’u kthyer në trajtë pudre dhe kalohet në sitë me përmasat 100
μm. Një argjilë e larë dhe e pasuruar në këtë mënyrë u përdor gjatë eksperimenteve.

3.3. Pajisjet
Për realizimin e kësaj pune kërkimore ishte i nevojshëm përdorimi i pajisjeve të
mëposhtme:




Centrifugë (KA-1000 Tabletop, Max.speed, 5000rpm)
Përzierës Magnetik Elektronik (F4D-F8D FALCS INSTRUMENTS)
Termostat (Model: YCO-010, zona e punës +5°C - 250°C)
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pH metër ( JENWAY 4510 )
Peshore elektronike ( BEL) me saktësi 0.1 miligram
Spektrofotometer ( 6800 UV-VIS JENWAY)
Konduktometër ( JENWAY 4510)

3.4 Teknikat matëse të përdorura
Metodat e përdorura për karakterizimin e argjilave të Prrenjasit në gjendje natyrale dhe të
aktivizuara me acid përfshijnë analizat kimike, Difraktometrinë me rreze X (XRD),
Spektroskopinë IK me transformim Fourier (FTIR), Termogravimetrinë, matjen e
adsorbimit dhe desorbimit të N2 të gaztë në 77K, teknikën e ngjitjes së lëngut në shtresë
të hollë në kufirin lëng/i ngurtë (The Wicking method tape adhesive), shpërhapjen
diferenciale të dritës (DLS) etj. Zakonisht një kombinim i disa metodave nevojitet për një
karakterizim të mjaftueshëm të materialit të përftuar (Cicel dhe Komadel 1994 ; Vincente
et al., 1994; Breen et al., 1995b; Komadel et al., 1996b; 1995a; 1995b; 1996b; Gates et
al., 2002). Analizat kimike të produkteve të ngurta ose të lëngta reaguese, spektroskopia
infra e kuqe IR dhe spektroskopia MAS – NMR janë të ndjeshme ndaj natyrës dhe
përbërjes së atomeve oktaedrike dhe rrjedhimisht edhe nga ndryshimet që ndodhin në
faza të ndryshme gjatë sulmit acid (Breen et al., 1995a, 1995b). Spektroskopia infra e
kuqe IR përdoret për identifikimin e mineraleve kryesore dhe përzierjeve në fraksionet e
imëta të bentoniteve (Farmer, 1974; Madejova et al., 1992, 1995; Rusell dhe Frase 1994;
Madojeva dhe Komadel, 2001). Gjithashtu ajo është dhe një teknikë rutinë karakterizimi
për argjilat e trajtuara me acid. Shumë e ndjeshme ndaj modifikimeve të strukturës së
argjilës nga aktivizimi acid. Duke qenë se protonet penetrojnë në shtresat e argjilave dhe
atakojnë grupet OH, dehiroksilimi i cili është i lidhur me çlirimin e mëtejshëm të atomeve
oktaedrike mund të ndiqet dhe nga ndryshime në bandat karakteristike të adsorbimit, për
shkak të vibrimit të grupeve OH dhe kationeve oktaedrike.
3.4.1 Spektrofotometria UV- VIS
Spektrofotometria në zonat ultravjollcë – të dukshme është një nga metodat fiziko –
kimike të analizës, e cila bazohet në bashkëveprimin midis rrezatimit elektromagnetik
dhe molekulave të lëndës. Kjo metodë bazohet në matjen e rrezatimit të absorbuar nga
molekulat e lëndës. Instrumenti i cili përdoret për të kryer këtë matje të sasisë së
rrezatimit të absorbuar quhet spektrofotometër UV / VIS. Ligji bazë, i cili shpreh lidhjen
ndërmjet absorbimit të dritës, trashësisë së shtresës absorbuese dhe përqendrimit të
tretësirës është ligji i Lambert – Beerit:
𝑰

A = - log 𝑰𝒐
A= - log T
A=ε*l*C
Ku:
A është absorbimi i matur (në Njësitë e Absorbancës (AU)). Ai shprehet si intensiteti i
dritës së përthithur në një gjatësi vale të dhënë.
I intensitetin e dritës që kalon përmes një mostre
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Io intensitetin e dritës para se të kalojë përmes mostrës
T transmitanca
l gjatësia e rrugës përmes mostrës dhe
C përqendrimi i tretësirës së absorbuar.
ε është një konstante e njohur si koeficienti i absorbueshmërisë molare ose ekstinsionit
Për secilën specie dhe gjatësi vale, kjo konstante (ε) është një karakteristikë themelore e
një molekule të caktuar në një tretës të caktuar, në një temperaturë të veçantë dhe presion
të dhënë. Njësia matëse e tij është: L/mol *cm-1.
Pjesët kryesore të spektrofotometrit 6800 UV-VIS JENWAY, janë një burim drite, një
mbajtës për mostrën, një grilë difuzioni në një monokromator ose një prizëm për të ndarë
gjatësitë e ndryshme të dritës dhe një detektor. Burimi i rrezatimit është një filament
tungsteni (300-2500 nm), dhe një llampë deuteriumi me hark që emeton në mënyrë të
vazhdueshme në zonën ultravjollcë (190-400 nm).
3.4.1.1 Studimi i ekuilibrave të adsorbim – desorbimit të kafeinës në qymyrin aktiv
Studimi i ekuilibrave të adsorbim – desorbimit të kafeinës në qymyrin aktiv, është bërë
duke u bazuar fillimisht në aftësinë adsorbuese të qymyrit aktiv dhe ngjashmërisë së tij
me argjilat.
Puna fillon me përgatitjen e tretësirës së kafeinës, në një enë me vëllim 1L treten 0.5g
kafeinë me 1L ujë të distiluar. Më pas nga kjo tretësirë merren 10ml dhe përzihen me
2.5g qymyr aktiv, në një enë me tre grykë, në prani të një përzjerësi magnetik. Një nga
gryket e enës mbyllet me tape gome, tek një tjetër vendoset një termometër për të
monitoruar kështu temperaturën dhe në grykën qendrore i montohet një refrigjerant që të
mund të mbahet një temperaturë e qëndrueshme.

Figura 3.1: Aparatura që përdoret për studimin e procesit të adsorbimit dhe të desorbimit
të kafeinës nga qymyri aktiv.
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Tretësira vihet në nxehtësi dhe në këtë moment është gati për tju nënshtruar matjeve. Me
anë të një pipete merren rreth 7ml tretësirë, të cilat centrifugohen për gati 10 min në një
centrifugë të tipit KA-1000 Tabletop, Max.speed, në një shpejtësi 5000 rrotullime/min.
Më pas, suspensioni analizohet në një spektrofotometër të tipit JENWAY 6800 UV-VIS
duke matur vlerën e absorbancës në gjatësinë e valës 274nm, gjatësia e valës në të cilën
kafeina shfaq absorbimin e saj maksimal.
Kjo procedurë ndiqet për disa minuta rresht, duke matur kështu absorbancën e kafeinës
në varësi nga koha e përzierjes. Një procedurë e tillë zbatohet edhe në rastin kur tretësira
e kafeinës është në vlim, në temperaturën 100ºC.
Maten absorbancat e suspensioneve në varësi nga koha e përzierjes. Pasi janë mbledhur
disa të dhëna të konsiderueshme, ndërpritet përzierja, ftohet tretësira, filtrohet dhe thahet
në letër filtri për rreth 24 orë, në kushte laboratorike.
Hapi i dytë është ai i studimit të desorbimit të kafeinës. Sërisht përdoret po e njëjta
aparaturë dhe në këtë moment në të hidhen 0.5g përzierje kafeinë e qymyr aktiv dhe
100mL ujë i bidistiluar. E njëjta procedure kryhet si në rastin e parë të adsorbimit me të
vetmin ndryshim që tashmë studjohet ajo sasi e kafeinës që çlirohet në tretësirë. Kjo sasi
vjen gjithnjë duke u rritur ndyshe nga adsorbimi, ku sasia e kafeinës në tretësirë tenton
drejt zvogëlimit.
Matjet janë kryer në temperatura të ndryshme dhe si rrjedhim dhe sasia e kafeinës së
adsorbuar dhe të desorbuar është e ndryshme.
3.4.1.1.1 Studimi i adsorbimit të kafeinës mbi argjilë natyrale dhe të aktivizuar me
përqendrim 184%.
Përgatitja e standartit të kafeinës:
Për përgatitjen e standartit të kafeinës fillimisht peshohen 0.25 g kafeinë të cilat treten në
33 ml ujë të distiluar. Kësaj tretësire i matet absorbanca në gjatësinë e valës 𝜆 = 274 nm.
Meqenëse tretësira e standartit të kafeinës rezulton të jetë shumë e përqendruar, atëhere
ajo i nënshtrohet hollimit në një raport 1/8000mL, të cilit më pas i matet absorbanca në
gjatësinë e valës 274 nm, pH dhe përcjellshmëria elektrike.
Vlera e absorbancës së standartit të kafeinës rezultoi 1.086, pH =7.02 dhe përcjellshmëria
elektrike 5.95µs.
Adsorbimi i kafeinës në argjilë natyrale Prrenjasi
Fillimisht peshohen 0.25 g kafeinë dhe hidhen në 33 ml ujë të distiluar. Tretësira përzihet
me përzjerës qelqi. Pasi kafeina është tretur plotësisht, në të do të shtohen 2.5 g argjilë
natyrale Prrenjasi [96]. Për të realizuar një bashkëveprim më të mirë përdoret një
përzjerës magnetik. Në të njëjtën mënyrë pregatiten tre suspensione të cilët lihen në
përzierje për tre kohë të ndryshme 25, 30 dhe 35 minuta në temperaturën e dhomës.
Kështu mundet të kontrollojmë nëse grimcat e argjilës kontaktojnë mjaftueshëm me
tretësirën e kafeinës, për të arritur ekuilibrin e adsorbimit. Suspensionet e formuara
kalohen në një kolonë të përgatitur paraprakisht, e improvizuar me një shiringë qelqi me
vëllim 10 ml të mbushur në fund me pambuk dhe letër filtri, të fiksuar në një stativ.
Kalojmë suspensionin e përgatitur në kolonë dhe marrim tre prova të tretësirës së
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kafeinës që ka mbetur në tretësirë pasi një pjesë të kafeinës së tretësirës fillestare e ka
adsorbuar argjila e Prrenjasit.
Secilën nga provat e hollojmë 4000 herë. Pasi bëjmë hollimet për të tre porcionet e marra,
kryejmë matjet përkatëse të absorbancave, në gjatësinë e valës 274 nm për suspensionet e
përzjerë për kohët 25, 30 dhe 35 minuta. Vlerat e matura rezultojnë të jenë: A1= 1.732,
A2= 1.7520 dhe A3 = 1.6968, që tregojnë se ekuilibri i adsorbimit arrihet për 25 minuta
ose më parë.
Për porcionin e fundit u mat gjithashtu dhe pH dhe përcjellshmëria pH = 6.87 dhe
përcjellshmëria = 6.92 µs.
Adsorbimi i kafeinës në argjilë të aktivizuar 184%
Ndiqet po e njëjta procedurë si ajo përshkruar më sipër për argjilën natyrale të Prrenjasit,
me ndryshimin e vetëm që argjila është aktivizuar paraprakisht me acid sulfurik në
përqendrimin 184% llogaritur përkundrejt masës së argjilës së thatë.
Pasi kryem në të tre rastet hollimin prej 4000 herë bëjmë matjet përkatëse të
adsorbancave, në gjatësinë e valës 274 nm pas kohëzgjatjeve të adsorbimit të kafeinës
mbi argjilën e aktivizuar të Prrenjasit prej 25, 30 dhe 35 minuta. Vlerat e absorbancave
rezultojnë të jenë: A1= 1.057, A2=1.0589 dhe A3 = 1.0385.
Për sasinë e fundit u mat gjithashtu dhe pH dhe përcjellshmëria elektrike. Vlera e pH
rezultoi 5.97 dhe përcjellshmëria elektrike 10.80 µs.
3.4.1.2 Studimi i adsorbimit të diklorfenak mbi argjilë natyrale dhe të aktivizuar me
acid sulfurik me përqendrim 184%.
Procedura e studimit të adsorbimit të diklorfenak në argjilën natyrale dhe atë të
aktivizuar me acid 184%, konsiston në përgatitjen e standartit referuar European
Pharmacopoei-it (1mL ampulë diklorfenak që përmban 25 mg diklorfenak, hollohet në
5000 mL ujë të distiluar ) dhe i nënshtrohet matjes së adsorbancës së tij në gjatësinë e
valës 𝜆= 268.5 nm. Pas përgatitjes së standartit, matim adsorbancën e cila rezulton: A =
0.4719. Përgatitja e tretësirës që do të përmbajë 750 mg argjilë natyrale, 3 mL tretësirë
ujore standard e diklorfenak dhe 7 mL ujë të distiluar. Për pregatitjen e suspensionit
përdoret një përzjerës magnetik. Procedura e matjes së absorbancës është njëjtë me atë të
matjes së standartit. Absorbanca matet në gjatësinë e valës 𝜆= 268.5nm. E njëjta
procedurë ndiqet dhe për rastin e argjilës së aktivizuar me acid 184% [27, 95, 97].
3.4.1.2.1 Studimi i adsorbimit të DEX-P mbi argjilë natyrale dhe mbi argjilë të
aktivizuar me acid sulfurik me përqendrim 184%.
Studimi i adsorbimit të DEX-P mbi argjilë natyrale dhe mbi argjilë të aktivizuar me acid
sulfurik me përqendrim 184% konsiton në përgatitjen e standartit referuar European
Pharmacopoei-it (një ampulë DEX-P që përmban 4 mg/mL DEX-P, hollohet në 9 mL ujë
të distiluar) dhe matjen e absorbancës së tij në gjatësinë e valës 𝜆=252.5nm [86]. Pas
përgatitjes së standartit, matet adsorbanca, vlera e të cilës rezulton A=0.936. Përgatitja e
tretësirës që do të përmbajë 800 mg argjilë nayrale dhe 10 ampula DEX –P me
përmbajtjen totale të 40mg/10 mL DEX-P. Tretësira përgatitet që të jetë sa më

Jona Keri

28

2018

PRODHIMI I NANOKOMPOZITËVE NGA ARGJILAT DHE
DERIVATËT E POLIMERËVE NATYRALË
homogjene dhe për këtë përdoret një përzjerës magnetik. Matet absorbanca në gjatësinë e
valës 𝜆= 252.5 nm. E njëjta procedurë ndiqet dhe për rastin e argjilës së aktivizuar me
acid 184% [27, 97].
3.4.1.3 Studimi i desorbimit të diklorfenak dhe deksametasonit në pH 2 dhe pH 8
3.4.1.3.1 Studimi i desorbimit të diklorfenak në mjedis me pH 2 dhe me pH 8.
Studimi i dukurisë së desorbimit të diklorfenak në një mjedis me pH = 2 dhe me pH = 8
bazohet në një procedurë të thjeshtë të përzierjes së 75 mg diklorfenak me 1g argjilë në
7mL ujë të distiluar. Pas përzierjes tretësira thahet në furrë me një temperaturë mbi 100ºC
për të larguar ujin dhe kështu përzierja të jetë tërësisht e thatë. Pas ftohjes shtojmë 10 mL
tretësirë me pH = 2 dhe në një tretësirë paralelisht 10mL tretësirë me pH = 8. Pasi
tretësirat janë lënë në qetësi, tretësirat ju nënshtruar matjeve spektroskopike për
përcaktimin e vlerës së absorbancës dhe përqëndrimit me anë të ligjit të Beerit.
3.4.1.3.2 Studimi i desorbimit të DEX-P në mjedis me pH 2 dhe në mjedis me pH 8.
Studimi i dukurisë së desorbimit të diklorfeak në ambjent me pH = 2 dhe 8 bazohet në
procedurën e përzierjes së 40mg DEX-P (të marrë nga 10 ampula 4mg/1mL) me 9mL ujë
të distiluar. Pas përzierjes tretësira vendoset në furrë me një temperaturë mbi 100ºC për të
larguar ujin dhe kështu përzierja të jetë tërësisht e thatë. Pas ftohjes shtojmë 10mL
tretësirë me pH = 2 dhe në një tretësirë paralelisht 10mL tretësirë me pH = 8. Pasi
tretësirat janë lënë në qetësi, mblidhen pikat tërësisht të qarta për tju nënshtruar matjeve
spektroskopike për përcaktimin e absorbancës dhe përqëndrimit duke përdorur ligjin e
Beerit.
3.4.2 Spektrometria IK
Analiza e argjilës së patrajtuar P dhe e argjilave të trajtuara 1.5MP, 3MP, 4.5MP dhe
6MP (184% , 287%, 491% dhe 1113%) por edhe asaj të trajtuar termikisht, u krye në një
spektrometër FTIK të prodhuesit BRUKER Optik GmbH (Ettlingen, Gjermani), Model
Equinox 55 MIRacle-ATR, i cili mundëson analizën e materialeve në formë pluhuri [98].

Figura 3.2: Paraqet skemën e brendshme të funksionimit të Spektrometrit FTIK Bruker [99].
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3.4.3 Difraktometria me rreze X
Përcaktimi i ndryshimeve strukturore në argjilën e Prrenjasit para dhe pas aktivizimit acid
si dhe para e pas trajtimit termik është bërë nëpërmjet Difraktometrisë me Rreze X.
Analiza e materialeve me anë të difraksionit të rrezeve X u krye për argjilën e patrajtuar
dhe 7 mostrat e argjilave të trajtuar me acid sulfurik në përqëndrime të ndryshme dhe asaj
të trajtuar temikisht. Difraktometri ishte i prodhuesit SIEMENS (Siemens AG,
Muenchen), Model D 5000, me rreze X të filtruar në Ni të katodës prej bakri Cu Kα me
gjatësi vale λ = 1,5406 Å. Matjet u kryen në intervalin e ndryshimit të këndit
2θ = 2 –
25° me një shpejtësi 50 sek/° [100].
3.4.4 Termogravimetria
Analiza termogravimetrike u kryen për të pesë mostrat, 4 argjilat e aktivizuara kimikisht
dhe atë të patrajtuar si dhe për argjilat e aktivizuara termikisht, në aparaturën e shpjeguar
më poshtë për adsorbim/desorbimin e gazeve. Kjo aparaturë lejon evakuimin
mostres deri në presionin 5 Pa, apo matje nën atmosferë azoti. Ampula nxehet në
një furrë tubolare deri në 500°C dhe peshohet në peshoren analitike Bel me saktësi
0.1 mg në temperatura të ndryshme. Procedura e matjeve shpjegohet në detaj më
poshtë në pikën 3.4.5.
3.4.5 Teknika e matjes së adsorbim / desorbimit të N2 (g) në temperaturën T=77
K mbi mostra të ngurta në formë pluhuri
Përcaktimi i sipërfaqes specifike, vëllimit të përgjithshëm të poreve dhe shpërndarjes
së poreve sipas madhësisë u krye nëpërmjet matjes së adsorbimit dhe desorbimit të N2 në
77 K, mbi të katër mostrat e argjilës (të aktivizuara dhe jo) në një aparat manual që
punon sipas teknikës vëllimetrike. Përcaktimi i sipërfaqes specifike u krye duke
u bazuar në matjet e adsorbimit të azotit në intervalin 0.05 < P/P0 <
0.3, dhe duke përdorur ekuacionin e linearizuar B.E.T [101, 102]. Përcaktimi i
vëllimit të përgjithshëm të poreve kryhet sipas rregullës Gurwitsch të
barabartë me vëllimin e azotit të lëngët në temperaturën 77 K që është
adsorbuar mbi mostër për P/P0 = 0.95. Shpërndarja e poreve sipas madhësisë u
përcaktua nga kurba e desorbimit të N2, duke përdorur ekuacionin e Kelvin [103].
Aparatura dhe procedura për matjen e adsorbim-desorbimit të N2 në temperaturën 77
K, matjen e humbjes në peshë gjatë aktivizimit termik deri në 500°C nën vakum dhe në
ajër dhe gjatë tharjes në gjendje të ngrirë të argjilës së Prrenjasit.
Skema e aparaturës së përdorur për përcaktimin e adsorbim – desorbimit të N2
në temperaturën 77K jepet në figurën 3.4. Aparatura është prej qelqi i cili është rezistent
në temperatura nga 50 K deri 873K dhe nëpërmjet pompës rotative të vakumit me dy
shkallë Edwards realizon presione të ulëta deri në 5 Pa. Ndërtimi i kësaj aparature dhe
procedura për matjen e izotermave të adsorbim – desorbimit të N2 në temperaturën 77K
mbi mostra
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të argjilës së Prrenjasit shpjegohet në detaj nga Taraj 2014. Masa e mostrës së marrë për
matje ishte rreth 0.5g dhe matet në një peshore analitike me saktësi ± 0.1mg. [43, 46].
Duke përcaktuar masën e mostrës së argjilës në disa kohë të ndryshme gjatë procesit të
evakuimit të mostrës të zhytur në një enë Dewar me azot të lëngët në temperaturën 77K
përcaktojmë edhe kurbën e ndryshimit të masës me kohën gjatë këtij procesi të tharjes në
gjendje të ngrirë të mostrës (ang. Freeze Dried).
Në aparaturën e figurës 3.4, pasi zëvendësohet ena Dewar me një furrë tubolare brenda të
cilës vendoset ena e mostrës së argjilës mund të nxehet mostra e argjilës nga 50°C deri në
500°C nën vakum ose nën atmosferë ajri duke përcaktuar masën e mostrës në
temperatura të ndryshme. Me këto vlera ndërtohen kurbat termogravimetrike.

Figura 3.3: Aparatura për matjen e adsorbim-desorbimit të N2 në temperaturën 77 K mbi
argjilën e Prrenjasit
3.4.6 Përcaktimi i këndit të kontaktit në kufirin lëng/i ngurtë me teknikën e ngjitjes
në shtresë të hollë
Paraprakisht:
Para se të fillojë puna, bëhet larja e enëve të qelqit me ujë të distiluar e më pas me
tretësirë acidi HCl të holluar dhe lihen për 24 orë. Pas 24 orëve, kryhet një test i bardhë,
një test krahasues i cili konsiston në matjen e shpejtësisë së ngjitjes së SiO2 në metanol.
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Argjilat e aktivizuara me acid sulfurik që përdoren janë të përqendrimeve 187%, 491%
dhe 1113% të llogaritura kundrejt masës së thatë të argjilës, një procedurë që përshkruhet
në detaj në literaturë [80, 104, 105].
Eksperimenti Wicking
Argjilat pluhur u vendosën mbi një shirit ngjitës të dyanshëm dhe u shtypën në mënyrë që
të fitonin një sipërfaqe të sheshtë. Në anën tjetër shiritat ngjitës vendosen mbi një vizore
çeliku inoks e cila mundëson leximin e lartësisë së ngjitjes së lëngut. Shiriti ngjitës pritet
12 mm mbi skajin e vizores, të cilën e fusim në një dhomë qelqi të TLC dhe e vendosëm
vertikalisht mbi fundin e asaj dhome. Fillimisht këto dhoma u mbushën deri në 10 mm
me lëngun testues (metanol ose ujë) duke përdorur një pipetë qelqi në mënyrë që lëngu të
mos prekte pluhurin. Kapakun e dhomës e mbyll dhe e lë atë për 24 orë në mënyrë që
avujt e lëngut të mbushin atmosferën brenda dhomës dhe të adsorbohen gjithashtu në
pluhur. Pastaj dhoma hapet dhe shtohet brenda saj një sasi tjetër lëngu derisa niveli i tij të
arrijë deri 2 mm mbi kufirin ku fillon mbushja me pluhur e shiritit ngjitës mbi vizoren
prej celiku. Duke filluar nga ai moment koha dhe lartësia në rritje e lëngut janë regjistruar
pas kohësh të ndryshme deri në një orë [80, 104].
Lëngjet e përdorura ishin metanol dhe uji me vetitë fizike të dhëna në Tabelën 3.1.
Tabela 3.1: Vlerat e tensionit sipërfaqësor të disa lëngjeve të provave të zakonshme për
analizën e energjisë sipërfaqësore.
Emri
Metanol
Ujë

Tensioni sipërfaqësor në 20
°C (mN/m)
22.70
72.80

Viskoziteti
(mPa*sec)
0.594
1.003

3.4.7 Teknika e shpërhapjes së dritës me DLS – dynamic light scattering
Karakterizimi i grimcave është bërë duke përdorur Dynamic Light Scattering (DLS) duke
përdorur një Zetasizer-Nano ZS nga Malvern Instruments operating me një 4 mW He-Ne
laser (633 nm), Peltier element. Ky instrument bën matjen hidrodinamike të përmasave të
grimcave në suspension ose të polimereve në tretësirë [106].

3.5 Procedurat e përdorura
3.5.1 Aktivizimi acid
Për aktivizimin acid të argjilës me H2SO4 përdoret një pajisje e thjeshtë e përbërë nga një
balon me dy gryka 250ml tek të cilat vendoset përkatësisht termometri dhe refrigjeranti.
Përziersi magnetik futet brenda balonit, ku ky i fundit vendoset mbi një pllakë përzjerësi
magnetik me ngrohje. Temperatura e aktivizimit u mbajt në kufinjtë 99-103oC.
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Sasia e acidit sulfurik në tretësirë ndryshohet 184-1113% e llogaritur përkundrejtë masës
së thatë të argjilës. Acidi sulfurik i përdorur ka përqendrimin 96% me dendësi
1.835g/cm3. Dendësia e ujit të distiluar është 1g/cm3. Lagështia e argjilës 22% [46, 108].
Pas shtimit të sasisë së argjilës dhe tretësirës acide baloni mbyllet dhe vihet në punë
përzjerësi magnetik. Pasi tretësira filloi të vlojë, aktivizimi zgjati 3 orë për të gjitha llojet
e përqendrimeve. Pas mbarimit të aktivizimit suspensioni filtrohet nën vakum. Argjila
pastrohet nga acidi me anën e shplarjes me ujë të distiluar të ngrohtë për të larguar jonet
sulfat, që ajo ka përftuar gjatë këtij procesi.

Figura 3.4: Skema e aparaturës për aktivizimin e argjilës me H2SO4.
Larja bëhet disa herë (4-5 herë) derisa jonet sulfat të jenë larguar plotësisht. Për të parë
nëse jonet sulfat janë larguar plotësisht apo jo, bëhet prova me tretësirë klorur bariumi
BaCl2 0.02M. Procedura përfundon deri në momentin që nga filtrati i marrë për provë me
klorur barium nuk formon më turbullirë të bardhë. [46, 108] Më pas, pasta e aktivizuar
dhe e larë thahet në thermostat në temperaturën 105oC për 24 orë, ku pasi nxirret nga aty
menjëherë do të bluhet në havan porcelani dhe do të sitet me sitë të imët 0.25mm. Kështu
vepruam për të gjithë mostrat që aktivizuam në përqendrime të ndryshme. Këto mostra
më pas u përdorën për trajtim dhe analiza me metoda të tjera.
Tabela 3.2: Formulimi i përzjerjes argjilë+H2SO4+H2O
Përqendrimi

184%

278%

491%

1113%

Argjilë(g)

20

20

20

20

H2SO4(ml)

16.34

25.43

43.59

98.3

H2O(ml)

143

133.9

115.8

61.1

Përq. Molar

1.843

2.873

4.924

11.142
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Pasi argjila e Prrenjasit i nënshtrohet trajtimit acid, struktura e montmorilonitit ndryshon,
ndryshime këto që tregohen në tabelat e mëposhtme:
Tabela 3.3: Përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me acid sulfurik 491%.
Elementët
% atomike

Si
22.53

Al
0.68

Mg
0.23

Fe
0.16

O
66.58

Tabela 3.4: Përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me acid sulfurik 1113%.
Elementët
% atomike

Si
20.15

Al
0.79

Mg
0.25

Fe
0.21

O
66.60

3.5.2 Trajtimi termik i argjilave të Prrenjasit
U studiuan ndryshimet fiziko-kimike që pëson argjila e Prrenjasit gjatë nxehjes së saj deri
në temperaturën 500°C. Kjo për shkak se argjilat e grupit smektik të cilit i përket edhe
argjila e Prrenjasit, përdoren në procese në temperatura të larta si katalizatorë, mbartës
katalizatorësh e adsorbentë [46, 109]. Teknikat e përdorura janë termogravimetria në ajër
dhe nën vakum, matja e adsorbim-desorbimit të N2 në temperaturën 77 K mbi argjila për
përcaktimin e sipërfaqes specifike dhe vëllimit të poreve, spektroskopia IK dhe
spektroskopia UV - VIS. Nxehja e argjilës së Prrenjasit nën vakum dhe në prani të ajrit
sjell humbje të saj në peshë përkatësisht rreth 23 % dhe 26 % në temperaturën 500°C.
Sipërfaqja specifike zvogëlohet nga 124.2 m2/g në 92.2 m2/g ndërsa vëllimi i poreve rritet
nga 98 cm3/kg në 103.4 cm3/kg. Analiza IK tregon se ndryshimi i vetëm kimik gjatë
nxehjes është largimi i ujit dhe grupeve OH nga sipërfaqja e argjilës. Ky përfundim
vërtetohet edhe nga zvogëlimi i kapacitetit të shkëmbimit kationik nga 103 meq/100 g
argjilë në 80 meq/100 g argjilë.
3.5.3 Teknika e përcaktimit të shkëmbimit kationik KSHK nëpërmjet adsorbimit të
blumetilenit
Ekzistojne metoda të ndryshme të karakterizimit të argjilave, përcaktimit të shkëmbimit
kationik të tyre, në varësi të përmbajtjes së kationeve në to [35, 37, 39]. Karakterizimi i
argjilave është bërë me metoda të ndryshme fizike dhe kimike, por metoda e adsorbimit
të blumetilenit nga argjilat mendohet se është metodë e shpejtë dhe më pak e
kushtueshme për vlerësimin e kapacitetit jono-shkëmbyes. Blumetileni është një
molekulë organike polare dhe ka një kation shumë të madh, i cili adsorbohet relativisht
mire mbi sipërfaqen e ngarkuar negativisht të materialeve argjilore. Masa molekulare e
blumetilenit është 319.9 g/mol dhe ai absorbon në gjatësinë e valës 663 nm të zonës UVVIS [110]. Një veti e rëndësishme e argjilës është se shtresat e saj janë të ngarkuara
negativisht dhe kjo ngarkesë negative balancohet normalisht nga kationet e hidratuara në
hapësirat ndërshtresore [111]. Ngjyruesit kationikë që tërhiqen drejt shtresave anionike
janë të përshtatshëm për të studiuar vetitë e argjilave në suspensionet ujore. Në këtë
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aspekt bashkëveprimi midis mineraleve argjilore dhe blumetilenit (MB), një ngjyrues
organik monovalent është studiuar gjerësisht [46, 112, 113]. Molekulat kationike të
ngjyruesve kanë një afinitet të lartë për sipërfaqet e argjilave dhe adsorbohen kur shtohen
në suspensione argjilore. Ngjyruesit përdoren si teste për të përcaktuar disa veti të
sipërfaqes së argjilave dhe mjedisit ndërshtresor, si morfologjinë e grimcave, shkallën e
dispergimit, hapësirën dhe vendin e ngarkesës së shtresës, etj. Shumë nga vetitë e
adsorbimit dhe agregimit të argjilave mund të lidhen me densitetin e ngarkesës së
shtresës [114]. Bujdak dhe Komadel kanë studiuar [115] bashkëveprimin midis argjilave
të modifikuara me ngarkesa të ndryshme shtresore dhe blumetilenit kationik në
suspension ujor. Autorët konkluduan se agregimi i fortë dhe rishpërndarja e molekulave
në argjilat me ngarkesë të lartë lidhet me afërsinë e zonave negative në sipërfaqen e
argjilës dhe mbulimin sipërfaqësor të argjilës, duke sugjeruar se ngjyruesi adsorbohet
fillimisht në fraksione të vogla nga grimcat argjilore duke u ndjekur nga një rishpërndarje
me kalimin e kohës [62].
Formula e blumetilenit është C16H18N3SCl dhe struktura kimike jepet në figurën e
mëposhtme.

Figura 3.5: Struktura kimike e blumetilenit [116].
3.5.3.1. Metodika e matjeve me blumetilen
Me anë të metodës së blumetilenit bëhet i mundur matja e vlerës së kationo-shkëmbimit
që zotëron argjila e Prrenjasit e patrajtuar, e trajtuar kimikisht dhe termikisht [120]. Për
fillimin e punës nevojitet një elermajer 200 ml në të cilin hedhim 100 ml ujë të distiluar,
0.5 g argjilë të tharë paraprakisht në termostat në temperaturë 105 ºC si dhe një përzjerës
magnetik. Tretësira e përftuar titrohet me blumetilenin e përgatitur paraprakisht me
përqendrim 12.5 mmol/l dhe qëndron gjatë gjithë kohës në përzierje magnetike. Titrimi
vazhdon derisa sasia e argjilës të arrijë “ngopjen”. Me ngopje nënkuptohet që molekulat e
blumetilenit të kenë depërtuar në të gjithë shtresat dhe nënshtresat e argjilës. Me anë të
një thupre qelqi me majë të rrumbullakët, provohet nëse është arritur ekuilibri. Thuprën e
qelqit e zhysim deri në fundin e enës me qëllim që në majën e saj të mbeten grimcat e
imta të argjilës së bashku me blumetilenin e adsorbuar. Maja e thuprës më pas pikohet
mbi një letër filtri dhe vihet re gjurma që ajo lë [118, 119]. Konsiderohet si fundi i titrimit
atëhere kur gjurma e lënë nga thupra ka formuar një rreth blu të theksuar dhe rreth tij një
kurorë pa ngjyrë. Një pikë e tillë quhet “halopoint” dhe tregohet në figurën e mëposhtme.
Metoda me blumetilenin kryhet për të gjitha argjilat e marra në studim, po të njëjën
procedurë.
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Figura 3.6: Letra e filtrit pas titrimit të argjilës me blue metilen.
Sasia e blumetilenit të adsorbuar llogaritet me formulën e mëposhtme [119]:
MBA = [(A/B)*C] / (D/100) = g/100g mostër
ku:
A- Pesha e blu metilenit të thatë
B- Vëllimi i tretësirës së blumetilenit të shprehur në litra
C- Vëllimi i blumetilenit të shtuar në mostër
D- Pesha e thatë e argjilës
Vlera e kationo-shkëmbimit KSHK gjendet me anë të formulës:
CEC = 100/D* C* NMB= meq/100g

NMB = A / 319.9
D - Pesha e thatë e argjilës
C- Vëllimi i blumetilenit të shtuar në mostër
A - Pesha e thatë e blumetilenit që kemi tretur në një litër ujë
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Kapitulli IV
Rezultate dhe diskutime
4.1 Ndyshimet e argjilës së Prrenjasit gjatë aktivizimit acid
4.1.1 Ndryshimet kimike që pëson argjila e Prrenjasit gjatë aktivizimit me acid
sulfurik në përqendrimet 184%; 297%; 491% dhe 1113%.
Gjatë aktivizimit acid, argjila e Prrenjasit pëson ndryshime kimike të cilat lidhen
+

kryesisht me faktin se kationet që ndodhen midis shtresave zëvendësohen nga jonet H të
cilët e destabilizojnë strukturën. Me tej ndodh tretja e metaleve nga oktaedrat dhe
2+

2+

3+

3+

tetraedrat e strukturës së argjilës së Prrenjasit në rendin Mg > Fe > Fe > Al [52].
Grupet SiO4 në shumë raste mbeten të palëvizur dhe tretja e shtresave oktaedrike në disa
raste mund të prodhojë një fazë silikate [ 3 8 ] .
Ndryshimet kimike që pëson argjila e Prrenjasit nga përbërja e saj natyrale, tregohen në
tabelën e mëposhtme:
Tabela 4.1:

Analiza elementare e argjilës së Prrenjasit në gjendje natyrale dhe e
aktivizuar me acid sulfurik 491% dhe 1113%.

Atomet
Argjila natyrale e
Prrenjasit
Argjilë Prrenjasi pas
aktivizimit me
H2SO4 491%
Argjilë Prrenjasi pas
aktivizimit me
H2SO4 1113%

Si

Al

Fe

Ca

Mg

O

7.09

10.47

1.93

5.78

40.49

22.53

0.68

0.16

-

0.23

66.58

20.15

0.79

0.21

-

0.25

66.60

22.00

Më poshtë jepet tabela e rezultateve të kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK) të
llogaritur pas matjes së kationo shkëmbimit me BM (blumetilen, tretësirë 0.125 mM) të
argjilës së Prrenjasit në suspension argjilor, për argjilën e patrajtuar dhe të aktivizuar me
acid sulfurik në përqendrimet e mëposhtme. Në të njëjtën tabelë jepen gjithashtu edhe
vëllimi dhe sasia e blumetilenit të adsorbuar në g/100g argjilë, të llogaritura me anë të
formulave (1) dhe (2).
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Tabela 4.2: Rezultat e kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK) për argjilën e
Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në katër përqendrime të ndryshme,
sasia e blumetilenit të adsorbuar dhe kapaciteti i shkëmbimit kationik.
Argjilë Prrenjasi

VBM(ml)

MBMads (g/100g)

33
16
10
8.5
8

e patrajtuar
184%
287%
491%
1113%

KSHK miliek/100g

33
16
10
8.5
8

103.13
50
31.25
26.56
25

Me anë të rezultateve të përftuara dhe atyre të marra nga literatuara [121] ndërtojmë
varësinë e kapacitetit të shkëmbimit kationik nga përqendrimi i acidit sulfurik për argjilën
e Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet e sipërpërmendura.

Varësia grafike e KSHK-së nga përqendrimi i ac.sulfurik

KSHK miliek/100g argjilë
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Figura 4.1: Grafiku i varësisë së kapacitetit të shkëmbimit kationik të argjilës së
Prrenjasit nga përqendrimi i H2SO4 të përdorur për aktivizimin e argjilës.
Në grafik duket qartë ndryshimi i vlerës së kationo-shkëmbimit në varësi të përqendrimit
të acidit sulfurik për argjilën e Prrenjasit. Vlera e KSHK-s në fillim është e lartë për
argjilat e patrajtuara me acid. Në argjilat e aktivizuara vihet re që kationo-shkëmbimi ulet
shpejt deri afër përqendrimit 50 %, pastaj shikohet një ulje relativisht mesatare deri ne
përqendrimin 500 %, ku mbi këtë përqendrim shohim që KSHK pothuajse mbetet
konstante [112, 113].
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Nga ky grafik shihet se me rritjen e përqendrimit të acidit mbi 500%, katjono-shkëmbimi
nuk ndodh më për shkak të ngarkesës negative të shtresës njësi e cila lidhet me
ekzistencën e grupeve hidroksile dhe defekteve strukturore, për shkak se struktura
oktaedrike është shkatërruar, por mund të jetë adsorbim mbi grimcat shumë të vogëla të
argjilës.
Aniono – shkëmbimi që shfaq një suspension i argjilës së Prrenjasit (montmorilonit i
pasur me hekur) tregohet në figurën 4.2, ku tregohet kinetika e rritjes së pH kur 2 g
mineral argjile të Prrenjasit është suspenduar në 100 ml ujë të distiluar ose në tretësirë
neutrale 0.2 M NaF [21, 22, 25].
Vlera e pH të matur në rastin e tretësirës së 0.2 M NaF është 8.69, ndërsa vlera e pH në
rastin e suspendimit në ujë të distiluar është 7.79. Anionet e fluorit zëvendësojnë grupet
hidroksile strukturore të argjilës. Grupet hidroksile janë çliruar në tretësirë duke rritur
kështu pH e saj. Me diferencën e përqendrimeve të grupeve OH- në këto dy raste,
përqendrimi i grupeve fluorure kundrejt shkëmbimit të anionit hidroksil mund të
llogaritet për mineralin e tretur të argjilës së Prrenjasit. Kjo vlerë rezulton të 1,343
meq.F- / kg argjilë [21, 22, 25].
9
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Figura 4.2: Ndryshimi i pH në varësi të kohës për tretësirat e 2 g argjilë Prrenjasi të
patrajturar në 100 mL ujë të distiluar në tretësirën 0.2 M NaF.
Kur 2g të argjilës së Prrejnasit të aktivizuar me tretësirë 1 M H2SO4 kalohet në trajtë
suspensioni me 100 mL ujë të bidistiluar ose me tretësirë neutrale 0.2 M të NaF, pH rritet
në mënyrë graduale ashtu sic tregohet në figurën 4.3, deri në vlerat e 7.34 në rastin e
suspensionit me NaF dhe deri në vlerën 7.29 në rastin e ujt të bidistiluar.
Në këtë rast shkëmbimi i joneve fluorur me ato hidroksil është mjaft i dobët, për shkak të
numrit të vogël të grupeve OH të mbetura në strukturën e argjilës pas trajtimit acid.
Kapaciteti aionik i llogaritur në këtë rast është 0.0114 m.eq.F-/kg argjilë.
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Figura 4.3: Ndryshimi i pH në lidhje me kohën, në rastin e tretësirës ujore të argjilës së
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 491% në ujë të distiluar dhe në tretësirë 0.2M të NaF.
Për të studiuar ndryshimet në lidhjet kimike midis atomeve në argjilën e Prrenjasit pas
aktivizimit acid, u matën spektrat IK të tyre.
Në figurën 4.4 janë paraqitur spektrat IK për argjilat e patrajtuara dhe ato të trajtuara me
H2SO4 në përqëndrimet 184%, 287%; 491%, 1113%. Këto spektra tregojnë disa
ndryshime që ndodhin në intervalin prej 4000-500 cm-1 [122]. Spektri i gjelbër i përket
argjilës së patrajtuar dhe vazhdon në rendin e treguar në grafik me përqendrimin acid në
rritje. Banda e shfaqur në 3354 dhe 163 cm-1 është shkaktuar nga lëkundjet e molekulave
të ujit të pranishme në argjilë dhe është e gjerë për shkak të lidhjeve hidrogjenore. Banda
më intensive është zona 977-1056 cm-1 që i atribuohet vibrimeve të lidhjes Si-O të
shtresave tetrahedrale. Banda Si-O-Al (500-520 cm-1) përfaqëson bandën më të
ndjeshme, duke luajtur kështu një rol indikues në shtresat oktaedrike [8, 9]. Banda në
600-700 cm-1 lidhet me lëkundjet përpendikulare të oktahedrit (R-O-Si), ku (R = Mg, AL,
Fe) tri grupe të grupeve hidroksil të lidhur me këto katione (afër 976 cm-1 Al- OH) dhe
(796 cm-1 Al-Mg-OH) konfirmojnë zëvendësimin e tyre. Nga grafiku shohim se argjilat
të aktivizuara me acid shfaqin një pik në 798 cm-1, që tregon për praninë e kuarcit.
Gjithashtu nga spektri i mësipërm IK shohim se rritja e përqendrimit të acidit sulfurik në
bandën 500-520 cm-1 shkakton një rënie të tij derisa të zhduket në përqendrimin mbi
1000%. Në 3620 cm-1 për lëkundjet Al-OH-O, ku O është oksigjen nga shtresa e
brendshme; 3360 deri në 3590 cm-1 i përkasin grupeve hidroksil, atomi i tyre i oksigjenit
ka pësuar ndikimin e kationeve që nuk kanë lidhje me to. Adsorbimi në 3660 cm-1 i
referohet lëkundjeve të molekulave të dobëta të lidhura me ujë të hidrogjenit të lidhura
me oksigjenin sipërfaqësor. Me rritjen e përqendrimit të acidit vërehet se piku (520 cm-1)
zhduket në përqëndrime mbi 491% të H2SO4, që tregon heqjen e jonit Al3+ nga shtresat e
oktaedarit. Piqet nga kulmi 600 - 700 cm-1 pothuajse humbasin. Kjo lidhet me faktin se
në këto përqendrime, oksidet e Al, Fe, Mg janë reduktuar në masë të madhe [62]. Banda
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e cila e ruan intensitetin e saj pavarësisht nga sulmi acid është 977 – 1056 cm-1, që i
përket lëkundjeve të lidhjeve Si-O të shtresave tetraedrike që nuk janë prekur gjatë sulmit
acid. Intensiteti i grupit 3354 cm-1 dhe 1632 cm-1 reduktohet duke rritur përqendrimin e
acidit si rezultat i reduktimit të grupeve OH [65, 66]. Brezi më i gjerë me një maksimum
në 3354 cm-1 është i lidhur me lëkundjet intermolekulare të ujit; 3690 cm-1 për lidhjet AlOH-O, ku O është oksigjeni i shtresës fqinje; 3765 cm-1 korrespondon me grupin OH në
Si-OH; 3550 cm-1 vibrime të përdredhur të grupit silanol. Bandat e adsorbimit nga 3720
në 3680 cm-1 i përkasin grupeve Al-OH. Në sipërfaqen prej 3550 deri 3695 cm-1, këto
majave shfaqen dhe me aktivizim acid ato zhduken: 3550 cm-1 (Fe-Mg-OH), 3564 cm-1
(Al-Fe-OH), 3592 cm-1 Al-Al-OH), 3653 cm-1 (Al-Al-OH), 3695 cm-1 (Al-Mg-OH) [2,
105, 109].
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Figura 4.4: Spektrat FT – IR për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar dhe të trajtuara me
acid sulfurik në përqendrimet 184%, 287%, 491%, dhe 1113%.
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Figura 4.5 tregon spektrin infra të kuqe që varion nga 4000 cm-1 në 2700 cm-1 të mineralit
të argjilës së patrajtuar të Prrenjasit dhe të katër mostrave të ndryshme të mineralit të
argjilës së Prrenjasit të trajtuar në të njëjtën mënyrë me acid sulfurik 184% . Maksimumi
në 3354 cm-1 ka lidhje [47] me lëkundjet ndërpaskulare të ujit; 3690 cm-1 për lëkundjet e
Al-OH-O, ku O është oksigjeni i shtresës fqinje; në 3765 cm-1 zbulohen lëkundjet e
lidhjes së grupit OH në Si-OH; në 3550 cm-1 i gjendjes së eksituar të grupit silanol.
Bandat e absorbimit nga 3720 në 3680 cm-1 i përkasin grupeve Al-OH. Në zonën prej
3550 cm-1 deri në 3695 cm-1 kemi këto piqe që shfaqen dhe me aktivizimin e acidit ato
zhduken: 3550 cm-1 (Fe-Mg-OH), 3564cm-1 (Al-Fe-OH), 3592 cm-1 (Al-Mg-OH), 3617
cm-1 (Al-Al-OH), 3653 cm-1 (Al-Al-OH), 3695 cm-1 (Al-Mg-OH) [46, 105, 109]. Të
gjitha këto piqe pothuajse zhduken pas trajtimit me acid që tregon se grupet e OH
strukturore të kufizuara në Al, Fe dhe Mg janë larguar nga minerali i argjilës së
Prrenjasit. Siç tregohet në figurën 7.5, në spektrat e infra të kuq, të mostrave të argjilave
të dhëna, një pjesë e grupeve OH largohen së bashku me atomet Al, Fe dhe Mg [54, 55,
56, 57].

Figura 4.5: Spektrat FTIR të mineralit argjilor të Prrenjasit të patrajtuar (vija e kuqe) dhe
e katër prej mostrave të saj të trajtuara me H2SO4 184%, 287%, 491% dhe 1113%.
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Diskutime
Gjatë aktivizimit të argjilës së Prrenjasit me acid sulfurik në përqendrime të ndryshme,
vihen re disa ndryshime kimike, që pëson argjila. Fillimisht ndryshimet vihen re në
përbërjen e saj kimike. Argjila natyrore e Prrenjasit është një mineral i pasur me elemente
si silic, hekur, alumin, magnez, kalcium e oksigjen.
Kur argjila i nënshtrohet aktivizimit acid, përbërja e tyre ndryshon, pothuajse zhduken
atomet e kalciumit, aluminit, magnezit e hekurit. Argjila e Prrenjasit pëson ndryshime
kimike të cilat lidhen kryesisht me faktin se kationet që ndodhen midis shtresave
+
zëvendësohen nga jonet H të cilët e destabilizojnë strukturën, duke shkaktuar tretjen e
kationeve të strukturës. Struktura e argjilës tenton drejt një strukture silice amorfe, duke u
larguar jonet OH-.
Analiza e KSHK, tregon se argjila natyrale e Prrenjasit e pa trajtuar me acid, paraqet një
vlerë të lartë të kationo-shkëmbimit, vlerë kjo e cila i atribuohet pranisë së joneve OH-.
Kur argjila i nënshtrohet aktivizimit acid, ndodh largimi në masë i joneve OH-, i cili
shoqërohet dhe me tretjen e joneve Mg2+, Al3+, Fe2+, që ndodhen midis shtresava. Ndaj
me rritjen e përqendrimit të acidit sulfurik, vlera e KSHK ulet.
I njëjti arsyetim vihet re dhe në rastin e studimit të aniono-shkëmbimit për një argjilë
natyrale dhe një argjilë të aktivizuar, të cilat trajtohen me tretësirë 0.2M NaF. Ajo cka
vihet re është se: për rastin e argjilës natyrale, nëse përzihet me tretësirë 0.2M NaF , vlera
e matur e aniono-shkëmbimit është më e lartë se në rastin kur përdoret argjilë e aktivizuar
kimikisht me acid sulfurik në përqendrimin 184%, kjo për shkak të numrit të vogël të
grupeve OH të mbetura në strukturën e argjilës pas aktivizimit acid.
Largimi i grupeve hidroksile u verifikua më pas duke përdorur teknikën e spektroskopisë
infra të kuqe.
Nëpërmjet saj mund të studiohej ndryshimi strukturor në brendësi të argjilës, nëpërmjet
ndryshimeve që ndodhnin në intervalin 4000 – 500cm-1. Argjilat e aktivizuara me acid
shfaqin një pik në 789cm-1, e cila tregon për kalimin e strukturës së mineralit nga
kristaline në amorfe. Bandat e lidhjeve te ndryshme, R-O-Si pothuajse zhduken me rritjen
e përqendrimit të acidit, e vetmja bandë që mbetet e pandryshuar nga atakimi acid është
ajo që i përket vibrimeve të lidhjeve Si-O të shtresave tetraedrike. Kjo lidhet me faktin se
gjatë aktivizimit acid, me përqendrime të ndryshme të acidit sulfurik, oksidet e aluminit,
hekurit dhe magnezit reduktohen shumë.
4.1.2 Ndryshimet strukturore dhe sipërfaqësore që pëson argjila e Prrenjasit gjatë
aktivizimit acid.
Në figurën 4.6 tregohen difraktogramat e argjilës natyrale të Prrenjasit dhe argjilave të
aktivizuara me acid sulfurik në përqendrimet 184%; 287%; 491% dhe 1113%. Piku në 2θ
= 26.6ᵒ i përket papastërtive të kuarcit. Piku në 2θ = 6.8ᵒ i korrespondon reflektimit nga
dy shtresa paralele tetraeder : oktaeder : tetraeder ( T:O:T) dhe tregon ekzistencën e
shumë shtresave T:O:T të argjilës të vendosura mbi njëra – tjetrën në mënyrë të rregullt
[123, 124, 125, 126, 127]. Ky pik ekziston vetëm në difraktogramën e argjilës natyrale të
Prrenjasit dhe zhduket pas aktivizimit acid në përqendrimet e përdorura në këtë punim,
duke dëshmuar kështu prishjen e strukturës shtresore smektike, proces që njihet si
ʺeksfolim i shtresaveʺ . Dy piqet e tjera në 2θ = 19.6 ᵒ dhe 2θ = 35.9ᵒ i përkasin
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strukturës smektike dhe zhduken në argjilat e aktivizuara me acid sulfurik, me përjashtim
të argjilës së aktivizuar me përqendrimin 491%. Këtu tregohet sërisht shfaqja e një
strukture të ngjashme me smektikun për 2θ = 20ᵒ.

Figura 4.6: Difraktometria me rreze X për argjilat e Prrenjasit të patrajtuara dhe të
trajtuara me acid sulfurik me përqëndrime të ndryshme 184%, 278%, 491% dhe 1113%.
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Figura 4.7: Difraktometria me rreze X për argjilat e Prrenjasit të patrajtuara dhe të
trajtuara me acid sulfurik 184%.
Në figurën 4.8 jepen kurbat termogravimetrike të argjilës së patrajtuar dhe të argjilës së

Figura 4.8: Kurbat termogravimetrike që tregojnë varësinë e zvogëlimit në përqindje të
masës së mostrës nga temperatura për mostrat e argjilës së patrajtuar (a), dhe të argjilës së
trajtuar me H2SO4 në përqëndrimet 287% (b) dhe 491% (c).
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trajtuar me H2SO4 në përqëndrimet 287% dhe 491%, të cilat tregojnë zvogëlimin e peshës
së mostrës me rritjen e temperaturës deri në 500°C. Duke përjashtuar ujin e adsorbuar,
humbja në peshë e mostrave midis 120°C dhe 500°C vjen duke u rritur nga mostra e
argjilës së patrajtuar tek ajo e trajtuar me H2SO4 [8, 15].
Izotermat e adsorbim-desorbimit të N2 në temperaturën 77 K, të matura për argjilën e
patrajtuar dhe argjilat e trajtuara me H2SO4 në përqëndrimet 184%, 287%, 491% dhe
1113% janë paraqitur në figurën 4.9.

Figura 4.9 : Izotermat e adsorbim – desorbimit të N2 në temperaturën 77 K mbi mostrat e
argjilës së patrajtuar (P) dhe argjilave të trajtuara me H2SO4 në përqëndrimet 1.5M
(184%), 3M (287%), 4,5M (491%) dhe 6M (1113%).
Forma e izotermave është e njëjtë për të gjitha mostrat dhe karakteristike për adsorbimin
nga argjilat. Në zonën e presionit relativisht të ulët nga 0 deri 0.5 P/Po ndodh adsorbimi
mbi sipërfaqen e jashtme të grimcave dhe mbi sipërfaqen e mikroporeve (me diametër 0 –
2 nm) në rast se këto pore ekzistojnë. Në presione më të larta nga 200 mbar deri 950
mbar ndodh adsorbimi i shtresës së dytë dhe të tretë, i shoqëruar me kondensimin e N2 në
mezopore (4 – 40 nm). Në fund, në presione më të larta se 950 mbar, kryhet kondensimi
në makroporet (> 40 nm). Histereza që shfaqet në secilën prej izotermave tregon praninë
e mezoporeve. Informacion mbi porozitetin e mostrave mund të merret nga përpunimi i të
dhënave mbi desorbimin e N2 të kondensuar mbi mostër duke përdorur ekuacionin e
Kelvin [10]. Nëpërmjet këtij ekuacioni përcaktohet edhe vëllimi i përgjithshëm i poreve
dhe shpërndarja e vëllimit të poreve sipas madhësisë. Sipërfaqet specifike janë përcaktuar
duke përdorur ekuacionin e përdorur në teorinë BET mbi adsorbimin e gazeve [10].
Rezultatet për sipërfaqen specifike, vëllimin e përgjithshëm të poreve janë dhënë në
tabelën 4.3.
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Tabela 4.3: Vlerat e matura të sipërfaqes specifike dhe vëllimit të poreve në përzierjet
argjilë Prrenjasi –acid sulfurik në përqëndrimet 184%, 491% dhe 1113%.
Përqendrimi i
H2SO4 të
përdorur
0%

Sipërfaqja specifike sipas
BET(m2/g)

Vëllimi i poreve
(cm3/g)

124.2

0.1097

184 %
491 %
1113 %

501.1
305.9
333.9

0.5316
0.4820
0.4088

Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve rriten deri në më shumë se 4-fish
gjatë aktivizimit acid. Rritja e përqëndrimit të acidit të përdorur për aktivizim sjell rritje
të këtyre parametrave deri në përqëndrimin 184% dhe zvogëlim të tyre kur përqëndrimi i
acidit arrin në 491%. Rritja e të dy parametrave vjen nga hapja e mezoporeve të reja në
hapësirat ndërgrimcore dhe ndëragregate. Nëpërmjet matjes së adsorbimit të gaseve është
e mundur të përcaktohen kushtet optimale për aktivizimin acid [105, 109].
Shpërndarja e madhësisë së grimcave të argjilës së Prrenjasit.

Figura 4.10: Shpërndarja e madhësisë së grimcave të argjilës së Prrenjasit, së paktivizuar
dhe aktivizuar me acid sulfurik 1113% të shpërndarë në ujë ose në tretësirë 0.01M të
Na2SO4.
Për dy mostra të argjilës (të patrajtuara të Prrenjasit dhe të trajtuara me acid sulfurik
1113%) shpërndarja e madhësisë së grimcave u përcaktua me teknikën e shpërndarjes
diferenciale të dritës. Madhësia e grimcave është një vlerësim i mirë i rrezikut mesatar të
kapilarit RD që rezulton pas lidhjes së mostrave të argjilës në shirit ngjitës. Siç shihet në
figurën 4.10, (matje e kryer me teknikën e DLS – shpërhapjes së dritës) maksimumi në
linjën e argjilës së patrajtuar (vija e gjelbër), që përfaqëson madhësinë më të shpeshtë të
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grimcave të argjilës, është rreth 170 nm që përputhet mirë me rrezet e llogaritur nga
ekuacioni 2 kur përdoret metanoli si lëngu i lëngshëm [58] (në rastin e metodës Wicking)
Rezultatet e njëjta konfirmojnë edhe për mostrën prej 1113% të trajtuar me acid, ku vija e
zezë tregon një maksimum në rreth 240 nm, afërsisht kështu rrezja mesatare e kapilarëve
llogaritur nga ekuacioni 2 [9, 80].
4.1.3 Ndryshimi i hidrofilitetit
Ndryshimi i hidrofilitetit që pëson argjila është studiuar duke u bazuar në procedurën e
matjes së këndit të kontaktit të ujit dhe metanolit me argjilën e Prrenjasit sipas teknikës
Wicking mbi adeziv [80].
Matjet e para të ngjitjes mbi adhesiv përbëhen nga përdorimi i SiO2 si një provë e bardhë
dhe i metanolit si një lëng i cili konsiderohet të lagë plotësisht sipërfaqen e pluhurit dhe të
tregojë një kënd cos θ = 1. Matjet kryhen për katër argjilat e ndryshme të Prrenjasit, të pa
trajtuara dhe të trajtuara me tre përqendrime të ndryshme të acidit sulfurik. Rezultatet
tregohen në figurën 4.11. Një linearitet i mirë, i treguar në tabelën 4.4, është demonstruar
në raportin e lartësisë së ngjitjes në katror me kohën, e cila flet për vlefshmërinë e
ekuacionit 2 [57, 58].

Figura 4.11: Ndryshimi i lartësisë së ngjitjes kapilare të metanolit me kohën për mostrat
e argjilës së Prrenjasit dhe silicës, matur në shtresë të hollë mbi shirit ngjitës
Duke përdorur ekuacionin nr.2 ku h është lartësia ku rritet metanoli në kohën t,
vështirësia e kësaj qasjeje është fakti që përdor një ekuacion me dy të panjohura (R D2 dhe
cos θ), por duke përdorur metanol me një kontakt të njohur këndi i zeros (cos θ = 1) dhe
njohja e tensionit dhe viskozitetit të saj sipërfaqësor, mund të përcaktohet rrezja mesatare
e kapilarit RD të ngurtësive të ndryshme.
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Pas transformimit të ekuacionit 2 dhe zëvendësimit të vlerave; η viskoziteti i lëngut =
0.545 mPa × s (në 25 ° C), γ - tensioni sipërfaqësor = 22.70 mN / m; cos θ = 1, mund të
merren vlerat e rrezeve të kapilarëve të mesëm RD të mostrave argjile të lidhura me
ngjitës.RD = h2 *2η / γ * cos θ * t - ku h2 / t është përcaktuar grafikisht si pjerrësia e vijës
lineare më të mirë që përshtatet me pikat eksperimentale [58].
Tabela 4.4. Vlerat e RD së matur në metanol dhe këndi i kontaktit θ të matur në ujë të
distiluar.
Metanol
Materiale
Argjilë e
patrajtuar
Argjilë e
aktivizuar me
acid 184%
Argjilë e
aktivizuar me
acid 491%
Argjilë e
aktivizuar me
acid 1113%
SiO2 kristal

Ujë i distiluar

Koeficienti i
Koeficienti i
Koeficienti
Koeficienti
θ
korrelacioni RD (nm)
korrelacionit
këndor
këndor
(gradë)
t R2
R2
0.0364

0.997

174.78

0.0176

0.9938

76

0.0399

0.997

191.59

0.0072

0.9937

85

0.0364

0.998

174.78

0.0073

0.9872

84

0.0501

0.999

240.57

0.0086

0.9939

85

0.0482

0.999

231.44

0.0266

0.9973

74

Në figurën 4.12 është treguar se si lartësia e ngritjes në katror ndryshon me kohën kur
përdoret si lëng ujë i distiluar. Transformimi i ekuacionit 2 në cos θ = h2 * 2η / RD * t,
dhe përcaktimi i h2 / t si pjerrësia e përshtatjes më të mirë lineare të pikave
eksperimentale për çdo mostër argjile mund të merret këndi i kontaktit me ujë me mostrat
e argjilës. Këto vlera të llogaritura θ janë dhënë në tabelën 7.5 dhe karakterizojnë lagien e
mirë të mostrave të argjilës së Prrenjasit.
Është treguar qartë se trajtimi i acidit shkakton një rënie të ndjeshme të lagështirës së ujit
të argjilës së Prrenjasit [123,124, 125].Këndi i kontaktit të ujit ndryshon nga 76 ° për
mostrën e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar në 84° - 85° për mostrat e argjilave të
trajtuara me acid. Në rangun e përqendrimeve të acidit sulfurik nga 184% në 1113%,
trajtimi duket se shkakton gati të njëjtat ndryshime në sipërfaqen e baltës në lidhje me
hidrofobicitetin [104, 128, 129].
Diskutime
Rezultatet e këndit të kontaktit të ujit dhe metanolit me argjilën e Prrenjasit natyrale dhe
të aktivizuar në përqendrime të ndryshme të acidit sulfurik treguan se argjila e Prrenjasit
është mjaft hidrofile dhe këtë e tregon vlera e këndit të kontaktit të matur. Në rastin kur
argjila trajtohet duke u aktivizuar me acid me acid sulfurik me përqendrimet e ndryshme
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Figura 4.12: Ndryshimi i lartësisë së ngjitjes kapilare të ujit me kohën për mostrat e
argjilës së Prrenjasit dhe silicës, matur në shtresë të hollë mbi shirit ngjitës.
184%, 491% dhe 1113%, këndi i kontaktit rritet, pra zvogëlohet hidrofiliteti i saj. Kjo
shpjegohet me faktin se gjatë aktivizimit acid ajo humb jone OH- dhe një pjesë të mirë të
kationeve të shtresës oktaedrike, duke e kthyer sipërfaqen e saj në një sipërfaqe
hidrofobe. Vlen të theksohet se të gjitha këto argjila lagen nga uji, por vlerat e këndit të
kontaktit të matura për argjilat e aktivizuara me përqendrime të ndryshme të acid sulfurik
tregojnë një zvogëlim të hidrofilitetit.

4.2 Ndryshimet gjatë aktivizimit termik të argjilës së Prrenjasit
Ashtu sikurse u vu re dhe në rastin e aktivizimit acid dhe në atë termik, argjila pëson disa
ndryshime, të cilat janë vërenjtur duke përdorur një sërë teknikash.
Ndryshimet sipërfaqsore të argjilës së Prrenjasit pas trajtimit termik, jepen në tabelën 4.5.
Tabela 4.5: Sipërfaqet specifike dhe vëllimet kumulative të poreve të argjilës së
Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar termikisht.
Mostra

Sip. Specifike
(m2/g)

Vëllimi i poreve
(cm3/kg)

KSHK
(meq/100 g)

e patrajtuar
Freeze-Dried
Nxehur nën ajër
Nxehur nën vakum

124.22
126.97
92.30
98.17

98.04
139.01
103.37
118.49

103.12
100.28
80.31
85.00
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Nga tabela 4.5 shihet se kur argjila natyrale aktivizohet në temperatura të ndryshme
sipërfaqja specifike zvogëlohet, nga 124.22 m2/g që është sipërfaqja specifike e argjilës
natyrale në 98.17 m2/g për argjilën e aktivizuar termikisht në temperaturë 500°C nën
vakuum dhe 92.30 m2/g për argjilën e aktivizuar termikisht në temperaturë 500°C në
prani të ajrit. Vlerat e sipërfaqes specifike të argjilës së patrajtuar me argjilën që i është
nënshtruar procesit Freeze – Dried janë shumë të afërta, 124.22 m2/g për argjilën e
patrajtuar dhe 126.97 m2/g për argjilën e tharë në të ftohtë. Synimi i këtij eksperimenti
(Freeze-Dried) ishte që gjatë këtij procesi krijimi i akullit në brëndësi të strukturës do të
sillte coptimin, grimcimin e mëtejshëm të argjilës. Duke u nisur nga sipërfaqja specifike e
saj, 126.97 m2/g, rezulton se coptimi dhe grimcimi i strukturës së argjilës nuk ndodh.
Shkak për këtë është se argjila e Prrenjasit ka aftësinë të mufatet [130].
Ndryshim tjetër është dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve. Vëllimi i përgjithshëm i poreve
rritet pak në argjilat e aktivizuara termikisht në 500°C krahasuar me argjilën natyrore të
Prrenjasit. Argjila e aktivizuar në 500°C në prani të ajrit ka vëllim kumulativ prej 103.37
cm3/kg, argjila e aktivizuar në 500°C nën vakuum të vazhduar ka vëllim kumulativ prej
118.49 cm3/kg ndërsa argjila natyrore ka vëllim kumulativ prej 98.04 cm3/kg. Kjo
diferencë midis argjilës të patrajtuar dhe argjilave të aktivizuara termikisht vjen si pasojë
e largimit të ujit hidratues i cili në temperaturën 120°C nuk largohet.
Po të krahasohen vlerat e KSHK shihet se argjila Freeze-Dried ka vlerë të afërt me
argjilën e patrajtuar. Një rezultat i pritshëm sepse procesi Freeze-Dried është një trajtim
më i butë se aktivizimi termik në temperaturën 500°C dhe se në këtë trajtim nuk ndodh
largim i ujit ndërshtresor dhe strukturor që të ndodhë jonokëmbimi. Një ulje e vlerës së
KSHK-së vërehet tek argjilat e aktivizuara termikisht në temperaturën 500°C, kjo për
shkak të dehidroksilimit.
Me spektroskopinë FTIR identifikohet prania e lidhjeve të ndryshme kimike që ndodhen
në mostrën e marrë në shqyrtim. Ndryshimi i intesitetit të adsorbimit të rrezeve IK
shkaktohet nga luhatjet e atomeve që marrin pjesë në lidhje.
Matjet u kryen me aparatin Thermo Scientific Nicolet 6700 FTIR në Institutin e Fizikës
Bërthamore të Zbatuar, Universiteti i Tiranës, në grupin e punës së Prof. Fatos Ylli.
Grupet SiO44- gjenden zakonisht në koren e tokës si silikate. Ashtu si shumë materiale
inorganike, silica përmban sasi të madhe uji të adsorbuar, siç tregohet edhe nga piqet e
gjerë në 3350 dhe 1620 cm-1. Silanolet sipërfaqësore japin rritje të bandës O-H, që
shfaqet nga 3700 në 3200 cm-1. Lëkundja tërheqëse e silanoneve Si-O zakonisht jep një
bandë afër 940 cm-1. Bandat e numrit valor të ulët lidhen me zinxhirin Si-O-Si. Banda më
e madhe në 1085 cm-1 vjen për shkak të shtrirjes së zinxhirit Si-O-Si. Kjo bandë
zakonisht shfaqet midis 1200 dhe 1000 cm-1.
Në figurën 4.13 jepet spektri IK i argjilës së Prrenjasit të patrajtuar dhe të trajtuar.
Spektrat tregojnë ndryshime në zonat 4000-400cm-1. Spektri i argjilës të patrajtuar është
spektri i parë dhe në të tregohen numrat valorë për çdo pik, të cilët krahasohen me piqet e
argjilave të aktivizuara termikisht. Në spektrat IK vihet re se bandat në zonën 600-700
cm-1 ruhen edhe në argjilat e aktivizuara. Këto banda i përkasin lëkundjeve pingule të
kationeve të oktahedrit R-O-Si ku R=Al, Mg, Fe. Tre bandat e lëkundjeve të grupeve
hidroksile të lidhura me këto katione, Al-Al-OH në 920 cm-1, Al-Fe-OH në 870 cm-1 dhe
Al-Mg-OH në 840 cm-1 nuk ndryshojnë tek spektri i argjilës Freeze-Dried por zhduken
tek spektrat e argjilës së aktivizuar termikisht. Kjo tregon largimin më të madh të ujit tek
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aktivizimi termik por gjithashtu konfirmojnë zëvëndësimin në shtresën oktahedrike.
Banda në 798 cm-1 i përket kuarcit i cili në argjilat e Prrenjasit ndodhet si papastërti dhe
mbetet e pandryshuar në të gjithë spektrat IK [10, 11, 17, 43].

Figura 4.13: Spektrat IK të argjilës së Prrenjasit të patrajtuar, Freeze-Dried dhe të
aktivizuar termikisht ku spektri i kuq i përket argjilës së patrajtuar, spektri vjollcë i përket
argjilës Freeze-Dried, spektri kaf i përket argjilës së aktivizuar termikisht në 500°C nën
vakuum të vazhduar dhe spektri jeshil i përket argjilës së aktivizuar termikisht në 500°C
në prani të ajrit.
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Banda në zonën 1632.50 cm-1 i përket vibrimeve të lidhjeve të molekulave të ujit të
pranishme në montmorilonit dhe është e gjerë nga prania e lidhjeve hidrogjenore që
formojnë molekulat e ujit. Kjo bandë vjen duke u zhdukur me rritjen e temperaturave në
të cilat është aktivizuar argjila. Një bandë interesante është në 1434.30 cm-1 e cila i përket
vibrimeve të CO32- e lidhur me jonet Ca2+. Kjo bandë ruhet në spektrin e argjilës FreezeDried por zhuket në spektrat e argjilës së aktivizuar sepse në temperaturën 500°C kemi
largim të CO2.
Banda më intesive është zona 980-1040 cm-1, që i atribuohet lëkundjeve të lidhjeve Si-O
të shtresave tetrahedrike. Vihet re një devijim në të majtë të bandës nga argjila e
patrajtuar në 980.29 cm-1 tek argjila Freeze-Dried në 983.36 cm-1, tek argjila e aktivizuar
në temperaturën 500°C nën vakuum të vazhduar në 999.09 cm-1 ,tek argjila e aktivizuar
në temperaturën 500°C në prani të ajrit në 1025.35 cm-1. Kationet në hapësirën
ndërshtresore janë të lidhura fort me ujin ndërshtrësor por dhe me oksigjenet që ndodhen
në sipërfaqe të shtresave (oksigjenin e lidhjeve Si-O) duke sjellë qëndrueshmëri të lartë të
ujit ndërshtresor në argjilë, fakt i cili vërtetohet nga spektri IK i argjilës Freeze-Dried e
cila tregon se në këtë proces vetëm uji i adsorbuar largohet, si dhe një vibrim më të dobët
të lidhjes Si-O. Meqënëse në procesin Freeze-Dried largohet vetëm uji i adsorbuar kjo
bandë nuk devijon shumë sepse uji ndërshtresor nuk është larguar. Në aktivizimin termik
në temperaturën 500°C nën vakuum të vazhduar uji ndërshtresor largohet dhe oksigjeni
sipërfaqësor lidhet vetëm me kationet ndërshtresorë, çka sjell dhe një lëkundje më të fortë
se argjila e patrajtuar dhe Freeze-Dried, e cila pasqyrohet në devijim më të madh të
bandës në këtë spektër. Interesant është fakti se ky devijim është më i theksuar tek spektri
i argjilës së aktivizuar në temperaturën 500°C në prani të ajrit. Përveç shpjegimit të
mësipërm, tek kjo argjilë ndodh dhe oksidimi i hekurit nga Fe2+ në Fe3+, hekur i cili është
lidhur me grupe hidroksile por dhe Fe-O-Si. Tek hekuri i lidhur me oksigjen dhe me silic
oksidimi i tij sjell ristrukturim të lidhjeve në shtresë, çka sjell dhe një devijim më të madh
se në spektrat e tjerë.
Banda nga 2900-3500 cm-1 i përket ujit të hidratues. Kjo bandë zvogëlohet me rritjen e
temperaturës së trajtimit të argjilës. Bandë tjetër kryesore është zona 3500-3690 cm-1 e
cila i përket ujit strukturor të lidhur me metale. Bandat që vërehen janë: Fe-Mg-OH në
3550 cm-1, Al-Fe-OH në 3564 cm-1, Al-Mg-OH në 3592 cm-1, Al-Al-OH në 3617-3653
cm-1, Al-Mg-OH në 3695 cm-1. Këto piqe ruhen tek spektri i argjilës Freeze-Dried, që
tregon se uji strukturor nuk largohet në këtë proces. Në spektrat e argjilave të aktivizuara
piqet zhduken, që na tregon mungesën e grupeve OH në këto lidhje.
Gjatë trajtimit termik, me anë të termogravimetrisë, studiohet dhe humbja në peshë ose jo
e argjilës. Humbja në peshë e argjilave ndodh si pasojë e largimit të tri llojeve të
molekulave të ujit: ujit të lirë, molekulat e ujit të lidhur me lidhje hidrogjenore dhe
molekulat e ujit të lidhura fort përmes lidhjes koordinative me kationet ndërshtresore.
Nga kurbat termogravimetrike shihet qartë se dukuria e parë që ndodh gjatë nxehjes se
argjilës është procesi i dehidratimit. Dehidratimi masiv ndodh në intervalin e
temperaturave 50 – 250°C. Ky proces vazhdon dhe më tej deri në temperaturat 450 – 500
°C. Në këtë zonë fillon dhe procesi i dehidroksilimit dhe mund të kemi një mbivendosje
të këtyre proceseve. Gjatë dehidratimit largohet uji i adsorbuar, uji i poreve dhe uji
ndërshtresor. Ky proces shkakton ndryshime të cilat mund të kontrollohen por edhe të
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shfrytëzohen. Largimi i ujit të adsorbuar ndikon në makro dhe mikroporozitetin e argjilës
ashtu siç ndikon dhe në plasticitetin e saj.

Figura 4.14: Ndryshimi në peshë i argjilës së Prrenjasit gjatë aktivizimit termik në
temperaturat nga 50 ºC në 500 ºC në prani të ajrit.
Humbja e pjesëshme e ujit të adsorbuar dhe ujit hidratues rrit hidrofilitetin dhe aciditetin
e sipërfaqes. Ndryshim tjetër i rëndësishëm është dhe ndryshimi në porozitetin e argjilës.
Poroziteti i argjilës është i lidhur ngushtë me sasinë e ujit që përmbajnë ato. Gjatë
dehidratimit, është larguar fillimisht uji i sipërfaqes së brendshme dhe uji i mezoporeve.
Meqënëse presioni i avujve të ujit ka rënë, gjendja e hidratimit të hapësirës ndërshtresore
ka ndryshuar hap pas hapi nga një strukturë trishtresore në një strukturë dyshtresore dhe
më pas në një strukturë njështresore. Ndryshim tjetër i rëndësishëm është reduktimi i
kapacitetit jono-shkëmbyes siç njihet ndryshe dhe efekti Hofman-Klemen.
Ky efekt i referohet uljes së ngarkesës negative të shtresës, kapacitetit kationo-shkëmbyes
dhe rritjes së ngarkesës së shtresës oktahedrike me katione të vegjël si Li+, Mg2+, Cu2+
gjatë trajtimit termik [46]. Shpjegimi i këtij efekti është se nxehja bën që këto katione të
vegjël të migrojnë nga pozicioni i tyre ndërshtresor në strukturën e shtresës, ku ato bëhen
jo të shkëmbyeshme. Ndryshim tjetër kryesor është dhe ndryshimi i ngjyrës së argjilës
gjatë aktivizimit termik të saj nën vakum. Në këtë rast ngjyra ndryshon nga gri e hapur
(ngjyra e argjilës së patrajtuar) në ngjyrë portokalle në të kuqe. Kjo ngjyrë fillon të
shfaqet që në temperaturë 350°C dhe bëhet më e errët në temperaturën 450°C dhe vjen si
pasojë e oksidimit të hekurit Fe2+ në Fe3+ nga oksigjeni që ndodhet në ajër. Gjatë
aktivizimit termik nën vakuum të vazhduar nuk ndodh një dukuri e tillë, por vetëm një
errësim të ngjyrës natyrale të argjilës nga gri e hapur ne gri më e errët si pasojë e largimit
të ujit hidratues.
Nga kurbat termogravimetrike të ndërtuara gjatë aktivizimit termik të argjilës së
Prrenjasit në prani të ajrit (Figura 4.14) rezulton se sasia e ujit total të larguar nga argjila
është mesatarisht 22 % ku 17 % largohet në intervalin e temperaturave 50°C – 250 °C.
Nga kurbat termogravimetrike të ndërtuara gjatë aktivizimit termik të argjilës së
Prrenjasit nën vakuum (Figura 4.15 ) rezulton se sasia e ujit total të larguar nga argjila
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është më e lartë se tek aktivizimi termik i po kësaj argjile në prani të ajrit. Kjo sasi është
mesatarisht 25% ku 20% largohet në intervalin e temperaturave 50 – 250°C [93].

Figura 4.15: Ndryshimi në peshë gjatë aktivizimit termik të argjilës së Prrenjasit nën
vakum.
Diskutime
Ajo cka u vu re është se kur argjila natyrale e Prrenjasit aktivizohet në temperaturën 500º
C, sipërfaqja e saj specifike zvogëlohet, nga 124.22m2/g në 98.17 m2/g në rastin e
aktivizimit nën vakum. E kundërta ndodh me vëllimin e përgjithshëm të poreve, i cili
rritet me rritjen e temperaturës, nga 98.04 cm3/kg për argjilën e patrajtuar në 103.37
cm3/kg në temperaturën 500ºC dhe 118.49 cm3/kg për argjilën e aktivizuar nën vakum.
Kjo diferencë vjen si rezultat i largimit të ujit hidratues, i cili kërkon temperatura të larta
për tu larguar, pasi në temperaturën 120ºC ai nuk largohet.
Bazuar mbi këto të dhëna, nëpërmjet spektrave IK vihet re se minerali argjilor, përmban
sasi të mëdha uji të adsorbuar. Gjatë aktivizimit termik, vihet re largimi i një sasie të
madhe uji, por edhe një zëvendësim në shtresën oktaedrike të bandave të lëkundjeve të
grupeve hidroksile me kationet Al, Mg, Fe. Këto banda nuk ndryshojnë vetëm gjatë
procesit Freeze – Dried, kjo tregon se gjatë procesit Freeze – Dried largohet vetëm uji i
adsorbuar dhe jo ai ndërshtresor, me të cilin kationet në hapësirën ndërshtresore janë
fortësisht të lidhura. Ndryshe nga rasti i aktivizimit në temperaturën 500ºC, spektrat
tregojnë se kemi largim të ujit ndërshtresor dhe se oksigjeni sipërfaqësor lidhet vetëm me
kationet ndërshtresore, cka sjell dhe një vibrim më të fortë të bandës në këtë spektër. Një
bandë interesante është vënë re, ajo e vibrimeve të joneve CO32- të lidhura me jonet Ca2+
e cila zhduket me rritjen e temperaturës, pra gjatë aktivizimit termik në temperaturën
500ºC, pasi kemi largim të CO2 .
Ajo çka vihet re dhe nga kurbat termogravimetrike është se humbja në peshë që pëson
argjila e Prrenjasit, e nxehur në intervalin e temperaturës 50ºC–500ºC, i atribuohet
procesit të dehidratimit që pëson argjila fillimisht dhe procesit të dehidroksilimit.
Fillimisht largohet uji i adsorbuar, uji i poreve dhe më pas uji ndërshtresor, në këtë
mënyrë rritet hidrofiliteti dhe aciditeti i sipërfaqes, por ndryshon dhe poroziteti i argjilës.
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Gjatë aktivizimit termik të argjilës së Prrenjasit në prani të ajrit rezulton se sasia e ujit
total të larguar nga argjila është afërsisht 22.4 % (17.8 % largohet ne intervalin e
temperaturës 50 – 250ºC ), ndërsa për argjilën e aktivizuar termikisht nën vakuum, sasia e
ujit tolal të larguar rezulton 25% (20% largohet në intervalin e temperaturës 50ºC–
250ºC).

4.3 Krahasimi sipërfaqësor i një qymyri aktiv të prodhuar në vend edhe
matja e adsorbim – desorbimit të kafeinës në të.
Në grafikët e mëposhtëm tregohen matjet e kryera në qymyrin aktiv Viron, të prodhuar
në vendin tonë, nga djegia e bërthamave të ullinjve. Në figurën 4.16, jepet izoterma e
adosorbim – desorbimit të azotit mbi qymyrin aktiv Viron, dhe në figurën 4.17, grafiku e
shpërndarjes diferenciale të poreve të qymyrit aktiv të prodhuar sipas madhësisë së tyre
[79].
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Figura 4.16: Izoterma e adsorbimit për qymyrin aktiv të prodhuar nga djegia e
bërthamave të ullinjve.
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Figura 4.17: Shpërndarja diferenciale e poreve sipas madhësisë për qymyrin aktiv të
prodhuar nga djegia e bërthamave të ullinjve.
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Nga vlerësimi i sipërfaqes specifike të qymyrit aktiv, sipas teorise BET, rezulton një
sipërfaqe specifike prej 1070 m2/g. Nga figura 4.17 duket se rrezja e poreve të qymyrit
është më e vogël se 2 mm.
Duke u bazuar dhe nga karakteristikat siperfaqësore të qymyrit aktiv, sipërfaqja specifike
dhe rrezja e poreve të tij, është bërë studimi i ekuilibrave të adsorbim – desorbimit të
kafeinës nga qymyri aktiv, në temperaturat 20ºC dhe 100 ºC. [87, 88, 96].
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Figura 4.18: Grafiku i varësisë së përqendrimit të kafeinës së mbetur në tretësirë, nga
koha e përzierjes, gjatë adsorbimit të kafeinës nga qymyri aktiv, në temperaturën e
dhomës 20ºC.
Ky grafik paraqet përqendrimin e kafeinës së mbetur në tretësirë gjatë përzierjës së
kafeinës me qymyrin aktiv, nga e njëjta tretësirë ujore me përqendrim fillestar 1.54*103
M ku vihet re se në temperaturën 20 ᴼC ekuilibri i adsorbimit arrihet për rreth 70 minuta.
Sasia fillestare e kafeinës është 2.5g që përzihet me 12.5 g qymyr aktiv dhe 100 ml ujë të
distiluar. Pas 40 minutash u arrit të adsorbohej rreth 71.51% e vlerës maksimale të
adsorbimit në ekuilibër për këtë temperaturë. Vlera e kafeinës së adsorbuar është 8.5448
mg kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore
është 4.4*10-3M. Ndërsa pas 70 minutash, vlera e kafeinës së adsorbuar është 27.67 mg
kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është
1.2*10-4M. Në temperaturën 20ᴼC adsorbohet rreth 92.23% e kafeinës fillestare [87, 97].
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Figura 4.19: Grafiku i varësisë së përqendrimit të kafeinës së mbetur në tretësirë, nga
koha e përzierjes, gjatë adsorbimit të kafeinës nga tretësira ujore 0.12 mM e saj mbi
qymyr aktiv Viron, në temperaturën 100 ºC.
Grafiku i mësipërm paraqet varësinë e përqendrimi të kafeinës, gjatë kohës së përzierjes
(në min) në temperaturën 100ºC. Në temperaturën 100ºC kinetika e adsorbimit të
kafeinës nga qymyri aktiv tregon se: Ekuilibri i adsorbimit arrihet në minutën e 40-të,
sasia e kafeinës së adsorbuar është 29.6 mg kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i
kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 1.94*10-5 M. Adsorbimi i kafeinës është
mjaft plotë, dhe përqendrimi i kafeinës së mbetur në tretësirë pas 40 minutash bëhet aq i
vogël saqë arrin kufirin e ndjeshmërisë së metodës spektrofotometrike.
Desorbimi i kafeinës nga qymyri aktiv u studiua në 6 temperatura të ndryshme, 70°C,
80ºC, 85ºC, 90ºC, 91ºC dhe 93ºC duke përdorur qymyr aktiv në të cilin është adsorbuar
kafeinë në masën 184 mg kafeinë/g qymyr. Vihet re se desorbimi favorizohet nga rritja e
temperaturës. Në temperaturën 70ºC, vlera e kafeinës së desorbuar është 68.49 mg
kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është
3.527*10-3 M.
Në temperaturën 80ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 111.6mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa perqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 5.751*10-3M.
Në temperaturën 85ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 130.79mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 6.735*10-3M.
Në temperaturën 90ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 154.46mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 7.954*10-3M.
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Në temperaturën 91ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 167.458 mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa perqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 8.623*10-3 M.

Përqendrimi nmi i kafeines ( * 10 -3 )
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Figura 4.20: Paraqitja me anë të diagramës e përqendrimit në ekuilibër të kafeinës në
tretësirë gjatë desorbimit të saj në 6 temperatura të ndryshme.
Në temperaturën 92ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 170.1mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është është 8.761*103
M.
Në temperaturën 93ºC: Sasia e kafeinës së desorbuar është 183.89mg kafeinë/g qymyr
aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 9.5234*10-3M.
Diskutime
Ky rast i veçantë studimi i ekuilibrave të adsorbim – desorbimit të kafeinës nga qymyri
aktiv, fillon me karakterizimin e tij sipërfaqësor, prej nga rezulton me siperfaqe të madhe
specifike dhe vëllim të madh mikroporesh. Nga ekuilibrat e adsorbim – desorbimit vihet
re se me rritjen e presionit sasia e azotit të adsorbuar rritet, çka e karakterizon qymyrin
aktiv si një adsorbues mjaft të mirë. Kur ai vihet në përzierje me tretësirë të kafeinës,
studiohen ekuilibrat e adsorbimit dhe të desorbimit në temperatura të ndryshme.
Vihet re së në temperaturën 20ᴼC është adsorbuar 90% e sasisë së kafeinës, dhe në
temperaturën 100ᴼC adsorbimi është i plotë. Përqendrimi i kafeinës së mbetur në tretësirë
bëhet aq i vogël saqë arrin kufirin e ndjeshmërisë së metodës spektrofotometrike.
Desorbimi favorizohet nga temperatura, me rritjen e temperaturës rritet dhe sasia e
kafeinës së desorbuar nga përzierja kafeinë dhe qymyr aktiv. Në temperaturën 85ᴼC është
desorbuar gati 96% e masës së kafeinës, ndërsa në 93ᴼC desorbohet plotësisht.
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4.4 Rezultatet e marra nga studimi i adsorbimit të kafeinës nga argjila e
Prrenjasit natyrale dhe e aktivizuar me acid sulfurik në përqëndrimin
184%.
Duke përdorur argjilën natyrale të Prrenjasit dhe argjilën e aktivizuar me acid sulfurik në
përqendrimin 184 %, është studiuar adsorbimi i kafeinës në to.
Në tabelën e mëposhtme paraqiten rezultatet marra nga adsorbimi i kafeinës nga argjila
natyrale e Prrenjasit, në intervalet e kohës 25, 30 dhe 35 minuta, nga një tretësirë ujore e
saj me vëllim 33 ml dhe përqendrim 3.8 × 10 -2 mol/L [96].
Tabela 4.6: Matja e adsorbimit të kafeinës mbi argjilë natyrale të Prrenjasit nga një
tretësirë me vëllim 33 mL dhe përqendrim 3.8 × 10 -2 mol/L në tre kohë të ndryshme.
Koha (min)
CKafeinës (mol/L)
m Kafeinës (g)
X Kafeinës/Argjilë (g/g)

25
3.028𝑥10−2
0.174
0.0304

30
3.064𝑥10−2
0.196
0.022

35
2.968𝑥10−2
0.188
0.025

Tabela 4.7: Matja e adsorbimit të kafeinës mbi argjilë të Prrenjasit të aktivizuar 184%
nga një tretësirë me vëllim 33 mL dhe përqendrim 3.8 × 10 -2 mol/L në tre kohë të
ndryshme.
Koha (min)
CKafeinës (mol/L)
mKafeinës ne tretesire (g)
XKafeinës/Argjilë (g/g)

25
1.848𝑥10−2
0.116
0.053

30
1.852𝑥10−2
0.118
0.0528

35
1.816𝑥10−2
0.114
0.054

Dy tabelat e mësipërme tregojnë matjet e kryera të adsorbimit të kafeinës në argjilë të
aktivizuar me acid sulfurik 184% dhe në argjilë natyrale, vlera të cilat janë përkatësisht
0.025g kafeinë /g argjilë natyrale kundrejtë 0.054 g/g argjilë e aktivizuar me acid. Këto
vlera janë konstante pas minutës së 25-të.
Gjatë aktivizimit acid rritet sipërfaqja specifike rreth 4 herë por përbërja kimike e
sipërfaqes ndryshon me zëvëndësimin e grupeve hidroksil prej atomeve hidrogjen. Ky
fakt lejon të hipotetizohet se adsorbimi i kafeinës ndodh kryesisht në qendra aktive të
joneve hidroksil duke krijuar lidhje hidrogjenore me to [96, 97].
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Figura 4.21: Grafiku i cili shpreh aftësisë adsorbuese të kafeinës mbi argjilë natyrale dhe
atë të aktivizuar 184%.
Nga grafiku vërehet se kafeina adsorbohet më mirë në argjilë të aktivizuar me acid 184%
sesa në atë natyrale, të patrajtruar, gati në dyfishin e sasisë së saj, për arsyet që u
përmendën dhe më sipër.
Diskutime
Gjatë studimit të adsorbimit të kafeinës nga argjila e Prrenjasit e patrajtuar, dhe ajo e
trajtur kimikisht me acid sulfurik 184%, vihet re se adsorbimi i kafeinës është rreth 2 herë
më i madh në masë në argjilën e aktivizuar me acid sulfurik kundrejtë asaj natyrale. Kjo
mund të shpjegohet vetëm me faktin se gjatë aktivizimit acid, sipërfaqja specifike e
argjilës rritet, duke rritur kështu dhe porozitetin e saj dhe numrin e qendrave aktive.
Vlen të përmendet gjithashtu që nëse, do të mund të krahasonim të dhënat e marra nga
adsorbimi i kafeinës nga qymyri aktiv dhe atyre të marra nga adsorbimi i kafeinës në
argjilën natyrore të Prrenjasit dhe mbi argjilë të aktivizuar kimikisht me acid sulfurik
mund të hipotetizojme se kafeina adsorbohet më shpejt në argjilë të aktivizuar me acid
sulfurik 184% sesa në qymyr aktiv, duke marrë parasysh se përqendrimi i kafeinës gjatë
adsorbimit mbi qymyr aktiv është më i vogël se ai gjatë adsorbimit në argjilë të aktivizuar
kimikisht. Ekuilibri i adsorbimit arrihet më shpejt në rastin e argjilës së aktivizuar
kimikisht (në minutën e 25 –të) sesa në rastin e adsorbimit në qymyr aktiv (në minutën e
70 – të) për të njëjtat kushte laboratorike.

4.5 Rezultatet e marra nga studimi i adsorbimit të diklorfenak mbi
argjilë natyrale dhe të aktivizuar me përqendrim 184%.
Procedura e studimit të adsorbimt në argjilën natyrale dhe atë të aktivizuar me acid
184%, konsiston në përgatitjen e standartit referuar European Pharmacopoei-it (1mL
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ampulë diklorfenak që përmban 25 mg diklorfenak, holluar në 5000 mL ujë të distiluar )
dhe matjes së absorbancës së tij në gjatesinë e valës 𝜆= 268.5 nm [86]. Një vëllim 10 ml i
kësaj tretësirë u përzie me argjilë natyrale dhe u morën rezultatet e paraqitura ne tabelën
4.8.
Tabela 4.8: Matja e adsorbimit të diklorfenak mbi argjilë natyrale të Prrenjasit nga një
tretësirë me vëllim 10 mL dhe përqendrim 1.68 × 10 -2 mol/L në tre kohë të ndryshme.
Koha (min)
CDF në ekuilibër
(mol/L)
m DF i lirë (mg)
X DF/Argjilë (mg/g)

25
4.952 × 10−3

30
4.756 × 10−3

35
4.713 × 10−3

14.66
80.45

14.08
81.22

13.95
81.40

Koha në minuta tregon kohën gjatë së cilës kryhet adsorbimi duke e përzier suspensionin
me përzierës magnetik. Pasi kemi kaluar tretësirën në kolonë dhe e rikalojmë atë derisa
marrim pikat të qarta, çdo 5 minuta mbledhim pikat njëra pas tjetrës për të matur më pas
absorbancën. Shohim se në minutën e 35-të përqëndrimi i diklorfenak në tretësirë vjen
duke u ulur. Nuk ka ndryshime thelbësore por ulja e këtij përqëndrimi tregon që një sasi e
DF është adsorbuar nga argjila. Këtë dukuri e vërejmë edhe tek masa në gramë e DF të
lirë në tretësirë , një sasi e vogël e DF të lirë në tretësirë trëgon që pjesa tjetër e tij është
adsorbuar nga argjila. Vlera e adsorbimit të DF-së nga tretësira në minutën e 30-të
pothuajse nuk ndryshon. Kjo tregon se është arritur ekuilibri.
Tabela 4.9: Matja e adsorbimit të diklorfenak mbi argjilë të aktivizuar 184% nga një
tretësirë me vëllim 10 mL dhe përqendrim 1.68 × 10 -2 mol/L në tre kohë të ndryshme.
Koha (min)
CDF pas adsorbimit (mol/L)
m DF i lirë
(mg)
X DF/Argjilë (mg/g)

25
5.964 × 10−3
17.66
76.45

30
5.908 × 10−3
17.49
76.68

35
4.552 × 10−3
13.48
82.02

Nga të dhënat e tabelës për adsorbimin e DF mbi argjilë të aktivizuar 184%, vëmë re se
në minutën e 35-të është arritur një ekuilibër i molekulave të DF në tretësirë. Pasi
përqëndrimi i DF është ulur dhe kjo tregon që një sasi më e madhe e joneve të tij është
është shkëmbyer me jonet e argjilës dhe është adsorbuar mbi argjilë. Këtë fakt e shpreh
edhe vlera e rritur e adsorbimit të DF në 1 g argjilë.
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Figura 4.22: Grafiku i cili shpreh sasinë e adsorbuar të diklofenak mbi argjilë natyrale
dhe atë të aktivizuar 184%.
Nga grafiku vërehet se DF adsorbohet më mirë në argjilë të aktivizuar por ndryshimet
midis tyre nuk janë thelbësore. Aftësia adsorbuese më e mirë vjen nga fakti se pas
aktivizimit me acid të argjilës rritet sipërfaqja specifike e saj duke rritur keshtu
porozitetin. Me rritjen e porozitetit, rritet numri i qendrave aktive acide, në të cilat kapen
anionet e DF.

Masa e Diklorfenak

80

Standarti i Diklorfenak
Argjile Natyrale
Argjile e Aktivizuar

60
40
20

A
kt
iv
iz
ua
r
e
rg
jil
e

A

rg
jil
e

N
at
yr
al
e
A

St
an
d

ar
ti
i

D

ik
lo
rf
en
ak

0

Figura 4.23: Sasia fillestare dhe e mbetur e paadsorbuar e DF mbi argjilë natyrale dhe
mbi argjilë të aktivizuar.
Nga grafiku 4.23 vihet re se sasia e DF të paadsorbuar mbi argjilën e aktivizuar është
vetëm pak më e vogël se ajo mbi argjilën natyrale. Argjila e aktivizuar adsorbon më tepër
se argjila natyrale. Aftësia adsorbuese vjen nga fakti se pas aktivizimit acid të argjilës,
sipërfaqja dhe poroziteti i saj rriten. Këto janë karakteristikat kryesore për adsorbentët
porozë, në mënyrë që ata të përdoren edhe si transportues poroz të barnave në organizëm.
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Diskutime
Gjatë studimit të adsorbimit të diklorfenak nga argjila e Prrenjasit e patrajtuar, dhe ajo e
trajtur kimikisht me acid sulfurik 184%, vihet re se adsorbimi i diklorfenakut është më i
mirë në argjilën e aktivizuar me acid sulfurik sesa në atë natyrale. Ndryshimet ndërmjet
tyre nuk janë shume të theksuara por që tregojnë se gjatë aktivizimit acid, sipërfaqja
specifike e argjilës rritet, duke rritur kështu dhe porozitetin e saj dhe numrin e qendrave
aktive, çka e bën molekulën e diklorfenakut të adsorbohet më mirë në argjilë të aktivizuar
me acid sulfurik 184% .

4.6 Rezultatet e marra nga studimi i adsorbimit të deksametazonë fosfat
natriumit (DEX-P) mbi argjilë natyrale dhe të aktivizuar me
përqendrim 184%.
Për studimin e adsorbimit të deksametazon fosfatit të natriumit mbi argjilë natyrale
Prrenjasi dhe mbi një argjilë të aktivizuar kimikisht me tretësirë të acidit sulfurik 184 % u
morën në perzieje 40 mg Deksametazone me 800 mg argjilë. Adsorbimi i drogës u mat në
intervale të ndryshme kohe, për 30; 40; 50 minuta.
Tabela 4.10: Matja e adsorbimit të DEX-P mbi argjilë natyrale të Prrenjasit nga një
tretësirë me vëllim 10 mL dhe përqëndrim 3.872 X 10-3 mol/L.
Koha (min)
30
40
50
−4
−4
C DEX-P pas adsorbimit(mol/L) 9.96 × 10
9.82 × 10
8.66 × 10−4
5.140
5.068
4.469
(mg)
43.575
43.665
44.413
X DEX-P/argjilë (mg/g)
Nga tabela vëmë re se nevojitet rreth 50 minuta që të vendoset ekuilibri në tretësirë.
Përqëndrimi i DEX-P të lirë në tretësirë vjen duke u zvogëluar nga minuta e 30-të, deri në
minutën e 50-të. Kjo tregon për një sasi të adsorbuar të molekulave DEX-P në argjilë.
Gjithashtu edhe vlerat e masës së DEX-P të lirë në tretësirë zvogëlohen deri në minutën e
50-të. Një sasi e vogël e DEX-P në tretësirë tregon që pjesa më e madhe e tij është e
adsorbuar në argjilë. Ky fakt mbështetet nga vlera e adsorbimit të DEX-P e cila është më
e lartë në minutën e 50-të.
Tabela 4.11: Matja e adsorbimit të DEX-P mbi argjilë të aktivizuar 184% nga një
tretësirë me vëllim 10 mL dhe përqendrim 3.872 X 10-3 mol/L.
Koha (min)
C DEX-P pas adsorbimit (mol/L)
m DEX-P i lirë (mg)
X DEX-P/argjilë ( mg/g)

30
9.52 × 10−4

40
9.15 × 10−4

50
8.20 × 10−4

4.913
43.85

4.722
44.09

4.232
44.75

Nga vlerat e treguara në tabelë vëmë re se përqëndrimi i DEX-P në tretësirën me argjilë
të aktivizuar vjen duke u ulur deri në minutën e 50-të. Ulja e përqëndrimit tregon se në
tretësirë ka mbetur një sasi më e vogël e DEX-P dhe pjesa tjetër është adsorbuar në
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argjilë. Ky fakt përcaktohet nga vlera e masës së DEX-P të lirë në tretësirë e cila është e
ulët. Kurse vlera e adsorbimit të DEX-P në 1gram argjilë është e lartë cka vërteton edhe
njëherë se në minutën e 50-të, pasi është vendosur ekuilibri i shkëmbimit të joneve në
argjilë është adsorbuar më shumë DEX-P.

Masa e Dekametazone

50

Standarti i Deksametazone
Argjile Natyrale
Argjile e Aktivizuar

40
30
20
10

rg
jil
e

e

A
kt
iv
iz
ua
r

N
at
yr
al
e
rg
jil
e

St
an
d

A

ar
ti
i

A

D

ek
sa
m
et
az
on
e

0

Figura 4.24: Grafiku tregon sasinë e paadsorbuar të DEX-P mbi argjilë natyrale dhe të
aktivizuar 184%.
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Vërehet se argjila e aktivizuar shfaq aftësi adsorbuese pak më shumë se argjila natyrale.
Nuk vihen re ndryshime të rëndësishme por mbetet i krahasueshëm fakti se argjila e
aktivizuar 184% shfaq aftësi adsorbuese pak më tepër se argjila natyrale.

Figura 4.25: Grafiku tregon vlerat e adsorbimit të DEX-P mbi argjilë natyrale dhe të
aktivizuar.
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Diskutime
Gjatë studimit të adsorbimit të diklorfenak nga argjila e Prrenjasit e patrajtuar, dhe ajo e
trajtur kimikisht me acid sulfurik 184%, vihet re se adsorbimi i diklorfenakut është më i
mirë në argjilën e aktivizuar me acid sulfurik sesa në atë natyrale. Ndryshimet ndërmjet
tyre nuk janë shumë të theksuara por që tregojnë se gjatë aktivizimit acid, sipërfaqja
specifike e argjilës rritet, duke rritur kështu dhe porozitetin e saj dhe numrin e qendrave
aktive, çka e bën molekulën e diklorfenakut të adsorbohet më mirë në argjilë të aktivizuar
me acid sulfurik 184% .

4.7 Rezultatet e marra nga studimi i desorbimit të diklorfenak dhe
deksametasonit në pH 2 dhe pH 8.
Studimi i desorbimit të diklorfenakut dhe deksametazonit, u krye për rastin e argjilës
natyrale në pH = 2 dhe në pH = 8. Vlerat e desorbimit të tyre, të matura si përqendrimi i
substancave në tretësirë, në pH = 2 dhe në pH = 8, masa e diklorfenakut dhe e
deksametzonit në tretësirë, pH pas desorbimit për të dy substancat tregohen në tabelat e
mëposhtme.
Tabela 4.12: Desorbimi i Diklorfenak nga argjila natyrale në mjedis me pH 2 dhe pH 8.
pH
m DF i lirë (mg)
m DF i lidhur me argjilë (mg)
pH pas desorbimit

2
2.534
72.467
4.68

8
8.265
66.735
6.82

Nga vlerat në tabelë kuptojmë që në mjedis me pH = 8, sasia e diklorfenakut të desorbuar
është më e lartë se në mjedis me pH = 2. Këtë e vërtetojmë edhe nga vlerat e pH të matur
pas desorbimit i cili rezulton më i lartë në mjedis me pH 8 që do të thotë se në tretësiren
kemi më shumë diklorfenak. Shohim një vlerë lehtësisht të rritur të saj, që vërteton për
prani të molekulave të DF në tretësirë.
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Figura 4.26: Masa e diklorfenakut të lirë pas kryerjes së procesit të desorbimit nga
argjila natyrale e Prrenjasit në mjedis me pH = 2 dhe në mjedis me pH = 8.
Tabela 4.13: Desorbimi i DEX-P nga argjila natyrale e Prrenjasit në mjedis me pH = 2
dhe në mjedis me pH = 8.
pH
m DEX-P i lirë (mg)
m DEX-P i lidhur me argjilë (mg)
pH pas desorbimit

2
7.969
32.031
4.38

8
8.001
32.036
8.56

Nga vlerat e tabelës shohim së DEX-P sikurse DF, çlirohet lehtësisht më tepër në mjedis
me pH = 8. Në tretësirën me pH 8 ka pak më tepër molekula DEX-P sesa në mjedis me
pH = 2. Këtë fakt e kuptojmë dhe nga vlerat e pH të matura pas desorbimit dhe vlerat e
përcjellshmërisë. Vihet re e njëjta tendencë si tek DF, por në rastin e DEX-P ndryshimi i
sasisë së desorbuar në dy vlerat e mjedisit me pH = 2 dhe pH = 8 nuk është shumë i
madh. Ato janë pothuajse të njëjta.
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Figura 4.27: Grafiku tregon masën e DEX-P të lirë të desorbuar në tretësirë.
Nga grafiku kuptojmë se vlera e sasisë së DEX-P të desorbuar në mjedisin me pH = 8
është pak më e lartë se në pH = 2.
Hipotetikisht thënë tabletat e DEX-P që mund të krijohen me argjilë si mbajtës poroz, të
presuara si tableta, desorbojnë më mirë në mjedis me pH = 8, pra në zorrë ku bëhet edhe
përthithja e lëndëve ushqyese.
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Figura 4.28: Grafiku tregon vlerat e pH të matura pas desorbimit të DEX-P në mjedisin
me pH 2 dhe në mjedisin me pH 8.
Vihet re se në mjedisin me pH = 8 sasia e DEX-P të desorbuar është më e lartë. Duke
qenë një molekulë lehtësisht bazike e rrit pH e tretësirës ku desorbohet.
Diskutime
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Desorbimi i diklorfenakut dhe i deksametazonit është kryer në pH = 2 dhe në pH = 8.
Vlerat e matura të tyre tregojnë se, diklorfenaku desorbohet më mirë në mjedis me pH =
8 sesa në atë me pH = 2, kjo për faktin se pH = 8, qëndrueshmëria që molekulat e DF
paraqesin në këtë mjedis është më e lartë, fakt i cili konfirmohet dhe me vlerën e ulët të
përcjellshmërisë në pH = 8. E kundërta ndodh në rastin e DEX – P, desorbimi i saj
favorizohet lehtësisht nga një mjedis me pH 8, kundrejtë atij me pH = 2.

Jona Keri

70

2018

PRODHIMI I NANOKOMPOZITËVE NGA ARGJILAT DHE
DERIVATËT E POLIMERËVE NATYRALË

Kapitulli V
Përmbledhja e studimit
 Në këtë punim u studiua procesi i adsorbim – desorbimit të molekulave me masë
molekulare relativisht të madhe si deksametazon, diklorfenak e kafeinë nga argjila
natyrale e Prrenjasit, dhe argjila e Prrenjasit e aktivizuar me acid sulfurik në
përqëndrime të ndryshme.
 Argjila e Prrenjasit u zgjodh për arsye se ka përmbajtje të lartë të montmorilonitit,
me sipërfaqe specifike prej 124.2 m2/g dhe vëllim poresh 0.1097cm3/g duke
përfaqësuar kështu një adsorbent të përshtatshëm me kosto te ulët.
 Për të rritur aftësinë adsorbuese, argjila e Prrenjasit iu nënshtrua disa
modifikimeve, trajtimit kimik me acid sulfurik H2SO4, në përqëndrime të
ndryshme, modifikimit termik deri në temperaturën 500 ºC dhe kur kalon një
proçes të tharjes në gjendje të ngrirë “Freeze - Dried” në -196ºC. Argjilat u
trajtuan me tretësira ujore të acidit sulfurik me përqendrime të H2SO4 184%,
287%, 491%, dhe 1113%, në masë të llogaritur përkundrejt masës së argjilës së
thatë. E shprehur në përqendrime molare të tretësirave ujore, përqendrimet e
H2SO4 ishin 1.843 M, 2.873 M, 4.924 M, 11.142 M.
 Teknika, që u përdor për të karakterizuar argjilat e patrajtuara dhe të trajtuara me
acid sulfurik në përqendrime të ndryshme nga pikëpamja strukturore, ishte
difraktometria me rreze X. Nëpërmjet kësaj analize vihet re se ndryshimet
strukturore në argjilën e Prrenjasit bëhen të ndjeshme pas trajtimit me acid
sulfurik në përqendrim 184%. Agregatët zvogëlohen deri në ndarje të plotë të
shtresave njëra prej tjetrës për përqendrimin e H2SO4 mbi 184%. Piku
karakteristik d001 që tregon ekzistencën e shtresave në një agreagat zhduket
krejtësisht për këtë përqendrim, gjë që tregon kryerjen e plotë të procest të
eksfolimit. Gjithashtu edhe piqet e tjera karakteristikë të montmorilonitit
zvogëlohen në intensitet, tregues ky i zhdukjes së strukturave smektike kristaline.
Papastërtitë (kuarc, etj) e argjilës së Prrenjasit i rezistojnë sulmit acid nga
pikëpamja e strukturës kristaline.
 Analiza kimike e mineralit të Prrenjasit të patrajtuar dhe atij të trajtuar me H2SO4
491% dhe 1113%, të paraqitura në tabelat 3.3 dhe 3.4, tregon se acidi largon
pothuajse të gjithë atomet Al, Mg, Fe, nga struktura e argjilës, duke lënë një sasi
të madhe të atomeve Si të paprekura. Numri fillestar i atomeve të Al, Fe dhe Mg
(të shprehura si përqindje atomike) 7.09; 10.47 dhe 5.75 reduktohet në 0.68, 0.16
dhe 0.23 gjatë aktivizimit acid me tretësirë 491% H2SO4.
 Analiza infra e kuqe e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar edhe të aktivizuar me acid
sulfurik në përqendrime nga 184% në 1113% tregon lidhjet kimike dhe grupet
funksionore që zhduken gjatë këtij procesi. Në argjilën e Prrenjasit kemi tretje të
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grupeve OH të lidhura me kationet Al3+, Mg2+, dhe Fe3+, që shoqërohet me
zvogëlimin deri në zhdukje të bandës (3550-3720 cm-1), me rritjen e përqendrimit
të acidit H2SO4 të përdorur për aktivizim. Largimi i grupeve OH shoqërohet edhe
me tretje të joneve Al3+, Mg2+, Fe3+, që vihet re në zvogëlimin e bandave 520 cm-1
(Si-O-Al) dhe 667 cm-1 (Mg(Fe)-O-Si). Të dy këto banda zvogëlohen me rritjen e
përqendrimit të acidit të përdorur për aktivizim, derisa pothuaj zhduken krejtësisht
për përqendrimin e acidit H2SO4 1113%. Kjo tregon largimin e plotë të ujit
strukturor të argjilës së Prrenjasit gjatë trajtimit me H2SO4.
 Nga analiza infra e kuqe e argjilës së Prrenjasit të trajtuar dhe të patrajtuar
termikisht vihet re se bandat në zonën 600-700 cm-1 ruhen edhe në argjilat e
aktivizuara. Këto banda i përkasin vibrimeve pingule të kationeve të oktahedrit RO-Si ku R=Al, Mg, Fe. Tre bandat e lëkundjeve të grupeve hidroksil të lidhura me
këto katione Al-Al-OH në 920 cm-1, Al-Fe-OH në 870 cm-1 dhe Al-Mg-OH në
840 cm-1 nuk ndryshojnë tek spektri i argjilës “Freeze-Dried” por zhduken tek
spektrat e argjilës së aktivizuar termikisht. Kjo tregon largimin më të madh të ujit
tek aktivizimi termik por gjithashtu konfirmojnë zëvëndësimin në shtresën
oktahedrike.
a. Banda në zonën 1632 cm-1 i përket vibrimeve të lidhjeve të molekulave të
ujit të pranishme në montmorilonit vjen duke u zhdukur me rritjen e
temperaturave në të cilat është aktivizuar argjila.
b. Spektri IK i argjilës Freeze-Dried tregon se në këtë proces vetëm uji i
adsorbuar largohet, si dhe një vibrim me të dobët të lidhjes Si-O.
Meqënëse në procesin Freeze-Dried largohet vetëm uji i adsorbuar kjo
bandë nuk devijon shumë sepse uji ndërshtresor nuk është larguar.
c. Në aktivizimin termik në temperaturën 500°C nën vakuum të vazhduar uji
ndërshtresor largohet dhe oksigjeni sipërfaqësor lidhet vetëm me kationet
ndërshtresorë, çka sjell dhe një vibrim më të fortë se argjila e patrajtuar
dhe Freeze-Dried e cila pasqyrohet në devijim më të madh të bandës në
këtë spektër.
d. Përveç shpjegimit të mësipërm, tek kjo argjilë ndodh dhe oksidimi i
hekurit nga Fe2+ në Fe3+, hekur ky i lidhur me grupe hidroksil por dhe FeO-Si.
 Ndryshimet sipërfaqësore në argjilën e Prrenjasit dhe argjilën e trajtuar me H2SO4
janë studiuar nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 në temperaturën 77 K mbi to
(dhe parametrave që përfaqësohen prej këtyre matjeve Ssp sipas BET, vëllimi i
poreve) dhe matjes së kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK). Për argjilën e
Prrenjasit sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve nga 124.2 m2/g
në 501.1 m2/g për argjilën e aktivizuar 184% dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve
nga 0.1097 cm3/g në 0.5316 cm3/g. Për përqëndrimin 491% arrin në 305.9 m2/g
sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve 0.4820 cm3/g dhe 333.9
m2/g sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve 0.4088 cm3/g për
përqendimin 1113%. Gjatë aktivizimit acid, sipërfaqja specifike dhe vëllimi i
përgjithshëm i poreve të argjilës së Prrenjasit rriten rreth 4 herë më shumë, në
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krahasim me argjilën e patrajtuar, duke i atribuar kështu veti adsorbuese kësaj
argjile.
 Kationo shkëmbimi, studiuar për argjilën e Prrenjasit që i është nënshtruar
aktivizimit termik, vjen duke u zvogëluar vazhdimisht me rritjen e temperaturës.
Për argjilën e natyrale të patrajtuar nga 103 meq/100g në 100.28 meq/100g në
rastin e Freeze – Dried, në 80.31 meq/100g në rastin e argjilës së aktivizuar në
prani të ajrit dhe deri në 85.00 meq/100g në rastin e argjilës së aktivizuar nën
vakum.
 Për argjilën e Prrenjasit është matur dhe aniono shkëmbimi, në rastin kur argjila
është e trajtuar si një suspension në ujë të bidistiluar (në formën e saj natyrale të
patrajtuar me acid) dhe në tretësirën 0.2M të NaF. Vihet re se vlera e pH të matur
në rastin e tretësirës së 0.2 M NaF me argjilë Prrenjasit është 8.69 dhe vlera e pH
të matur në rastin e tretësirës së ujit të bidistiluar me argjilë Prrenjasi është 7.79.
Kjo diferencë e pH vjen si rezultat i kalimit të joneve OH– në tretësirë dhe
zëvendësimin e tyre me jone F- . Vlerë, kjo e matur si Kapacitet i Shkëmbimit të
Anioneve (KSHA) është 1.343 mek.F- / kg argjilë. Në rastin kur përdoret argjilë e
aktivizuar me tretësirë 1 M të H2SO4 diferencat e pH janë: 7.29 në rastin e
tretësirës së argjilës së aktivizuar në ujë të bidistiluar dhe 7.34 në rastin e argjilës
së aktivizuar në tretësirën 0.2 M të NaF. KSHA-ja në rastin e zëvendësimit me
jone F- , rezulton të jetë 0.0114 m.e.q. F- / kg argjilë. Këto vlera pasqyrojnë qartë
se argjila e Prrenjasit kur aktivizohet me acid sulfurik, humbet një sasi të madhe
të grupeve OH.
 Procedura e matjes së këndit të kontaktit të ujit në sipërfaqen ndarëse me argjilën
e Prrenjasit natyrale dhe të aktivizuar me acid sulfurik në përqëndrimet 184 %,
491% dhe 1113%, tregon se këndi i kontaktit që formon uji me argjilën natyrale të
patrajtuar kimikisht është 76°, vlerë e cila ndryshon relativisht pak në rastin e
argjilës së aktivizuar me acid sulfurik në perqendrimin 184% në 85°, 84° dhe 85°
për rastet e argjilave të aktivizuara me acid 491% dhe 1113%. Ajo që vihet re
është se këto vlera janë gjithnjë më të vogla se 90° dhe rrjedhimisht këto argjila
lagen nga uji. Trajtimi acid shkakton një zvogëlim të hidrofilitetit të argjilës së
Prrenjasit.
 Studimi i adsorbim – desorbimit të kafeinës në argjilën natyrale dhe atë të trajtuar
kimisht me acid sulfurik në përqendrimin 184% tregon se janë matur vlerat e
përqendrimit të kafeinës së adsorbuar në argjilë të aktivizuar me acid sulfurik
184% dhe në argjilë natyrale, vlera të cilat janë përkatësisht 0.054g kafeinë/g
argjilë e aktivizuar me acid kundrejt 0.025 g/g argjilë natyrale. Ndërsa për
kinetikën e adsorbimit të kafeinës në argjilën natyrale të Prrenjasit mund të themi
se, ekuilibri i adsorbimit është arritur që në minutën e 25 –të, sasia e kafeinës së
adsorbuar është e gati 90% e vlerës maksimale të adsorbimit. Këto vlera mbeten
të pandryshuara dhe në minutën e 30-të dhe të 35-të.
o Për kinetikën e adsorbimit të kafeinës nga argjila e aktivizuar me acid
sulfurik 184%: Ekuilibri i adsorbimit arrihet pak më vonë, në minutën e
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35-të sasia e kafeinës së adsorbuar është rreth 90% e sasisë së kafeinës,
vlerë e cila mbetet e pandryshuar më pas .
o Gjatë aktivizimit acid rritet sipërfaqja specifike rreth 4 herë por përbërja
kimike e siperfaqës ndryshon me zëvëndësimin e grupeve hidroksil prej
atomeve hidrogjen. Ky fakt lejon të hipotetizohet se adsorbimi i kafeinës
ndodh kryesisht në qendra aktive të joneve hidroksil duke krijuar lidhje
hidrogjenore me to.
 Një rast tjetër studimi është dhe ai i adsorbim- desorbimit të kafeinës nga qymyri
aktiv, adsorbimi u krye në dy temperatura të ndryshme 20°C dhe 100°C, nga e
njëjta tretësirë ujore me përqëndrim 1.54*10-3M. U vu re se në temperaturën 20°C
ekuilibri i adsorbimit arrihet për rreth 70 minuta, sasia e kafeinës së adsorbuar
është 27.67 mg kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër
në tretësirën ujore është 1.2*10-4M. Në temperaturën 20°C, në minutën e 70-të
adsorbohet rreth 92.23% e kafeinës fillestare të tretur në ujë. Pas 40 minutash u
arrit të adsorbohej rreth 71.5% e vlerës. Në temperaturën 100°C kinetika e
adsorbimit të kafeinës nga qymyri aktiv tregon se: Ekuilibri i adsorbimit arrihet në
minutën e 40-të, sasia e kafeinës së adsorbuar është 29.6 mg kafeinë / g qymyr
aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën ujore është 1.94*105
M. Adsorbimi i kafeinës është mjaft plotë, dhe përqendrimi i kafeinës së mbetur
në tretësirë pas 40 minutash bëhet aq i vogël saqë arrin kufirin e ndjeshmërisë së
metodës spektrofotometrike.
Desorbimi i kafeinës nga qymyri aktiv u mat në intervalin e temperaturave 70°C
deri 93°C duke përdorur qymyr aktiv në të cilin është adsorbuar kafeinë në masën
184 mg kafeinë/g qymyr. Vihet re se desorbimi favorizohet nga rritja e
temperatures. Në temperaturën 70°C, sasia e kafeinës së desorbuar është 68 mg
kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër në tretësirën
ujore është 3.527*10-3M. Në temperaturën 93°C, sasia e kafeinës së desorbuar
është 183.89 mg kafeinë/g qymyr aktiv ndërsa përqendrimi i kafeinës në ekuilibër
në tretësirën ujore është 9.5234*10-3M.
 Studimi i adsorbim – desorbimit të diklorfenak në argjilë natyrale (të patrajtuar)
Prrenjasi dhe argjilë të aktivizuar me acid sulfurik 184% tregoi se:
Adsorbimi i molekulës së DF është më mirë në argjilë të aktivizuar sesa në atë
natyrale. Ekuilibri i adsorbimit, për të dyja rastet e studiuara arrihet para 35
minutash kur arrihet vlera maksimale e DF së adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me acid 184%, rreth 82 % e sasisë fillestare të diklorfenakut, përkundrejt vlerës
maksimale të diklorfenakut të adsorbuar nga argjila natyrale, rreth 81.40 % e
sasisë fillestare të DF.
Desorbimi i DF është studiuar në dy pH të ndryshme dhe rezultoi se në mjedis me
pH = 8, sasia e diklorfenak të desorbuar është më e lartë se në mjedis me pH = 2.
Përkatësisht vlerat në mg të sasisë së diklorfenakut të njehsuar janë 8.2 në pH = 8
dhe 2.5 në pH = 2. Ekuilibri i desorbimit është arritur në vlerën maksimale të tij
33 % të vlerës së DF së desorbuar në pH = 8 përkundrejt asaj maksimale, 10 % në
pH = 2. Desorbimi i DF rezulton 3.3 herë më i lartë në mjedis me pH = 8 në
krahasim me atë në pH = 2, për shkak të karakterit acid te DF.
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 Studimi i adsorbim – desorbimit të deksmetazonit në argjilë natyrale (të
patrajtuar) Prrenjasi dhe argjilë të aktivizuar me acid sulfurik 184% tregoi se;
Adsorbimi është pothuajse i ngjashëm si në rastin e argjilës së aktivizuar me acid
dhe tek ai i argjilës natyrale të Prrenjasit, të patrajtuar. Sasia e deksametazonit të
adsorbuar është 44.413 mg/g argjilë e aktivizuar me acid sulfurik 184%
përkundrejtë 44.75 mg/ g % argjilë e natyrale. Ndryshime në vlera nuk janë mjaft
të ndjeshme por ajo cka vihet re është se argjila natyrale shfaq veti adsorbuese më
të mira se ajo e aktivizuar me acid. Për kinetikën e tij mund të themi se ekuilibri i
adsorbimit arrihet në të dyja rastet e studiuara në minutën e 50-të, me ndryshimin
e vogël se vlera maksimale e adsorbimit arrihet në masën 90% për argjilën
natyrale dhe pak më e vogël, afërsisht 88.8% për argjilën e aktivizuar.
Desorbimi, vlera e sasisë së DEX-P të desorbuar në mjedisin me pH = 8 është 8
mg rreth 20% e vlerës fillestare të DEX-P përkundrejt 7.97 mg në pH = 2, pra
rreth 19.92% përkundrejtë vlerës fillestare. Pra pH nuk ndikon në desorbimin e
DEX-P.

Konkluzione
1. U arrit të prodhohej një nanokompozit i ngurtë prej argjile të ngopur me preparat
farmaceutik me raport rreth 40 mg deksametazon fosfat natriumi/g argjilë dhe
afërsisht të njëjtë edhe për rastin e DF.
2. Kompozitet e krijuara nga DF me argjilë si mbajtës poroz mund të desorbohen më
mirë në mjedis me pH = 8, pra në zorrë ku bëhet edhe përthithja e lëndëve
ushqyese. Desorbimi nga kompozitet e DEX-P nuk varet nga pH i tretësirës.
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Abstrakt
Në këtë punim është studiuar mundësia për të adsorbuar e desorbuar komponime kimike
me masë molekulare relativisht të madhe dhe efekte mjekësore mbi një material me pore
të rendit të nanometrave sic është argjila e Prrenjasit. Për të ndryshuar aftësinë
adsorbuese të argjilës së Prrenjasit (e cila i përket grupit të smektikëve, e quajtur ndryshe
edhe bentonit ose montmorillonit) është studjuar ndryshimi që sjell në strukturën kimikofizike dhe sipërfaqen e saj trajtimi me acid sulfurik në përqëndrimet 184%, 287%, 491%
dhe 1113% si dhe trajtimi termik ne temperatura deri në 500ºC apo në temperaturën 196ºC. Teknikat e zgjedhura këtu për të vrojtuar ndryshimet kimike e strukturale janë
spektrometria e energjisë dispersive për analiza kimike elementare, spektroskopia IKTF,
difraktometria me rreze X, termogravimetria dhe përcaktimi i madhësisë së grimcave
nëpërmjet shpërhapjes së dritës, për të dy tipet e trajtimeve të cilave ju nënshtrohet argjila
e Prrenjasit. Vihet re se gjate trajtimit acid largohen metalet e Mg, Fe e Al si edhe grupet
hidroksile, ndërsa gjatë trajtimit termik kemi vetëm dehidratim dhe dehidroksilim të
argjilës. Nga difraktograma me rreze X vihet re një zhdukje e strukturës smektike
kristaline të argjilës së Prrenjasit e cila shndërrohet plotësisht në amorfe gjatë trajtimit me
acid sulfurik. Nëpërmjet kurbave termogravimetrike duket se këto ndryshime strukturore
sjellin krijim të strukturave termikisht të qëndrueshme të argjilës. Ndryshimet më të
theksuara pas aktivizimit acid ndodhin në sipërfaqen e argjilës duke rritur deri në 4 herë
sipërfaqen specifike dhe porozitetin, parametra këto që janë përcaktuar nëpërmjet
teknikës së adsorbimit mbi argjilë të azotit të gaztë në temperaturën 77K. Ndërsa argjila e
trajtuar termikisht i ndryshon këto parametra vetëm në masën rreth 20%.
Adsorbimi dhe desorbimi i tre komponimeve kimike kafeinë, deksametazon fosfati i
natriumit dhe diklorfenakut janë matur mbi argjilën natyrale dhe argjilën e Prrenjasit të
trajtuar (aktivizuar) me acid sulfurik 184%. Rezulton se mbi te dyja argjilat, komponimet
e mësipërme adsorbohen në sasi mbi 40 mg/ gram argjilë, në sasi të ngjashme për të dy
argjilat. Desorbimi është shumë i varur nga vlera e pH për diklorfenakun por jo për dy
komponimet e tjera.
Fjalë kyçe: Argjilë Prrenjasi, aktivizim acid, kafeinë, diklorfenak, deksametazon,
ekuilibra adsorbim – desorbimi
Abstract
In this work was studied the possibility of adsorption and desorption of compounds with
relatively large molecular mass and medical effects on a nanosized pore material such as
Prrenjas clay. To change the adsorption ability of the Prrenjas clay (which belongs to the
group of smectites, also called bentonite or montmorillonite), the treatment with sulfuric
acid at concentrations of 184%, 287 %, 491% and 1113% as well as thermal treatment at
temperatures up to 500ºC or at -196ºC were studied, in regard to the new chemical and
physical properties the clay gains thereafter. The techniques chosen here to observe the
chemical and structural changes are dispersive energy spectrometry for the chemical
analysis, FTIR spectroscopy, X-ray diffractometry, thermogravimetry, and determination
of the particle size by light scattering, for both types of treatments applied to the Prrenjas
clay. It is noted that during the acid treatment, the metals of Mg, Fe and Al, as well as
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hydroxyl groups, are removed, while during thermal treatment we have only dehydration
and dehydroxylation of clay. X-ray diffractograms show the disappearance of the
crystalline smectite structure of Prrenjas clay, which is completely transformed into
amorphous after the sulfuric acid treatment. Through thermogravimetric curves is shown
that these structural changes result in the creation of thermally stable clay structures. The
most pronounced changes after acid activation occur on the clay surface by increasing up
to 4 times the specific surface area and porosity, parameters determined by the gaseous
nitrogen adsorption technique at 77K on the clay. While thermally treated clays change
these parameters to only about 20%.
Adsorption and desorption of the three chemical compounds caffeine, dexamethasone
sodium phosphate and dichlorfenac are measured on natural clay and Prrenjas clay
treated (activated) with 184% sulfuric acid. It turns out that on both clays, the above
compounds are adsorbed in amounts over 40 mg / gram of clay, in similar amounts for
the two types of clay. Desorption is highly dependent on the pH value for dichlorfenac
but not for the other two compounds.
Keywords: Prrenjas clay, acid activation, diclophenac, caffeine, dexamethasone,
adsorption – desorption equilibria
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