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Na-MMT

Argjilë Natrium-Montmorilonit

BM

Blumetilen

KSHK

Kapacitet i shkëmbimit kationik

Ssp

Sipërfaqe specifike

Vp

Vëllimi i përgjithshëm i poreve

BET

Brunauer, Emmett, dhe Teller

t

Trashësia e shumështresorit

Nm

Kapaciteti monoshtresor

SIK

Spektroskopia infra e kuqe

rk

Rreze kapilare

rp

Rreze e pores

XRD

Difraktometria me rreze X

Krenaida Taraj

VI6

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

LISTA E TABELAVE
Tabela
Tabelë 1.1

Klasifikimi i filosilikateve

Tabelë 2.1

Analiza kimike e materialit argjilor natyror të Prrenjasit

35

Tabelë 2.2

Analiza kimike e argjilës së Prrenjasit të kationo shkëmbyer me
Na+ (2µm)
Kationet e shkëmbyeshme për materialin argjilor të Prrenjasit

36

Tabela 2.4

Interpretimi kristalokimik i analizës kimike të argjilës së Prrenjasit
me Na+ të shkëmbyeshëm

38

Tabelë 5.1

Formulimi i përzjerjes argjilë + H2SO4 + H2O

63

Tabelë 6.1

Përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit gjatë aktivizimit me H2SO4
për 3 orë
Vëllimi i blumetilenit të harxhuar gjatë titullimit të argjilës së
Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në 5
përqendrime të ndryshme, sasia e blumetilenit të adsorbuar dhe
kapaciteti i shkëmbimit kationik me blumetilen
Vëllimi i blumetilenit të harxhuar gjatë titullimit të argjilës NaMMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në 7 përqendrime,
sasia e blumetilenit të adsorbuar dhe kapaciteti i shkëmbimit
kationik me blumetilen
Sipërfaqja specifike BET dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve të
përcaktuar nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 për argjilën NaMMT para dhe pas aktivizimit me H2SO4

75

Sipërfaqja specifike BET dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve të
përcaktuar nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 për argjilën
Prrenjaspara dhe pas aktivizimit me H2SO4
Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit të
patrajtuar në kohë dhe temperaturë të ndryshme
Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit
40% në kohë dhe temperatura të ndryshme
Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit
50% në kohë dhe temperature të ndryshme
Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 4 orë në 1200C

89

Tabelë 2.3:

Tabelë 6.2

Tabelë 6.3

Tabelë 6.4

Tabelë 6.5

Tabelë 6.6
Tabelë 6.7
Tabelë 6.8
Tabelë 9.1

Titulli

Faqja
25

0

37

82

83

89

99
101
102
134

Tabelë 9.2

Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 15 orë në 180 C

134

Tabelë 9.3
Tabelë 9.4
Tabelë 9.5

Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 15 orë në 2500C
Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 100 orë në 9500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë

135
135
136

Tabelë 9.6
Tabelë 9.7

Krenaida Taraj

136
137
VII 7

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

Tabelë 9.8
Tabelë 9.9
Tabelë 9.10
Tabelë 9.11
Tabelë 9.12
Tabelë 9.13
Tabelë 9.14
Tabelë 9.15
Tabelë 9.16
Tabelë 9.17
Tabelë 9.18
Tabelë 9.19
Tabelë 9.20
Tabelë 9.21
Tabelë 9.22
Tabelë 9.23
Tabelë 9.24
Tabelë 9.25
Tabelë 9.26
Tabelë 9.27
Tabelë 9.28

2014

në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë
në 2500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë
në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë
në 2500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë
në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë
në 2500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë
në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë
në 2500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë
në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë
në 2500C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë
në 1200C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë
në 1600C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë
në 1800C
Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë
në 2500C

Krenaida Taraj

137
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
146
147
147
148
149
149

VIII8

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

Figura
Figurë 1.1
Figurë 1.2
Figurë 1.3
Figurë 1.4
Figurë 1.5
Figurë 1.6

Figurë 3.1
Figurë 3.2
Figurë 3.3
Figurë 3.4
Figurë 4.1

Figurë 5.1
Figurë 5.2
Figurë 5.3
Figurë 5.4
Figurë 6.1

Figurë 6.2

Figurë 6.3

Figurë 6.4

2014

LISTA E FIGURAVE
Titulli
Faqja
Struktura ideale e smektikëve
19
Struktura e Ilitit
22
Struktura e montmorillonitit vizatuar nga PowderCell dhe e
24
strukturuar nga Hofmann 1933
Paraqitja skematike e zonës ndërshtresore ku ndodhen kationet e
27
hidratuara
Tipe të ndryshme shumë shtresore të filosilikateve
30
Diagramë që tregon (A) një shtresë të montmorillonitit; (B) një
32
grimcë të formuar nga një grupim shtresash montmorilloniti;
rrëshqitja ose shformimi i shtresave mund të shkaktojë formimin e
poreve të rrumbullakuar; (C) një agregat ku tregohen një hapësirë
ndërshtresore dhe një hapësirë ndërgrimcore dhe (D) një grupim
agregatësh që mbyllin midis tyre një hapësirë (pore) ndëragregatë
Gjashtë tipet kryesore të adsorbimit fizik të gazeve
43
Tipet e histerezave sipas IUPAC-ut
43
Lidhja në mes rrezes së Kelvinit dhe rrezes së pores, në një pore
44
cilindrike
Skema për korrekturën e rrezes sipas Kelvin
48
Mekanizma të mundshëm të sulmit të protoneve mbi nënshtresën
56
oktaedrike: Përshkueshmëri e postuluar për protonet përmes
cepave dhe përmes nënshtresës tetraedrike (sipas Miller 1965).
4.a: neutralizimi i një grupi OH të nënshtresës oktaedrike përmes
cepit ose sipërfaqes; 4.b : lidhje e një protoni tjetër tek AlO, ose
AlOH; 4.c : tretje e Al të protonuar
Skema e aparaturës për aktivizimin e argjilës me H2SO4
61
Paraqitja skematike e aparaturës së adsorbimit të gazeve
65
Struktura kimike e blumetilenit
68
Paraqitja e titullimit me blumetilen me metodën e “halopoint”
69
Spektroskopia FT – IR për argjilën e Prrenjasit dhe Prrenjas të
78
aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40% dhe
50%
Spektroskopia FT – IR për argjilën Na-MMT dhe Na–MMT të
80
aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 15%, 28.5%, 30%, 40% dhe
50%
Difraktogramat me rreze X të argjilës së Prrenjasit dhe argjilës së
87
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%,
35%, 40% dhe 50%
Difraktogramat e Na-MMT dhe Na-MMT të aktivizuara me
88
H2SO4 në përqendrimet 15 %, 28.57% dhe 40.67 %

Krenaida Taraj

IX 9

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

LISTA E GRAFIKËVE
Grafik
Grafik 6.1

Grafik 6.2

Grafik 6.3

Grafik 6.4

Grafik 6.5

Grafik 6.6

Grafik 6.7
Grafik 6.8
Grafik 6.9

Grafik 6.10

Grafik 6.11
Grafik 6.12

Grafik 6.13

Grafik 6.14

Grafik 6.15

Grafik 6.16

Titulli
Varësia e shumës se oksideve Al2O3, Fe2O3, MgO ndaj sipërfaqes
specifike të argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në
përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40% dhe 50%
Varësia e shumës se oksideve Al2O3, Fe2O3, MgO ndaj vëllimit të
përgjithshëm të poreve të argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me
H2SO4
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 10%, 25%, 40% dhe 50% e
trajtuar termikisht për 4 orë në 1800C
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën Na-MMT
të pa trajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 15%,
28%, 40% dhe 50%
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga "t" për Na-MMT
të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrime të
ndryshme
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga "t" për argjilën e
Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në
përqendrimet 40% dhe 50% dhe të tharë për 15 orë në 2500C
Varësia e Vads nga αs për argjilën Na-MMT të patrajtuar dhe të
aktivizuar me acid në përqendrimet 15%, 28.5%, 40.5% dhe 50%
Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të pa aktivizuar dhe të
aktivizuar me acid 10%, 22%, 40%, 50%.
Varësia e shumës së oksideve Σ % Al2O3, Fe2O3, MgO nga
kapaciteti i shkëmbimit kationik për argjilën e Prrenjasit të pa
trajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4
Varësia e kapacitetit të shkëmbimit kationik të argjilës së
Prrenjasit dhe Na-MMT nga përqendrimi i H2SO4 të përdorur për
aktivizimin e argjilës
Izoterma e adsorbimit të blumetilenit nga Na-MMT 50% e
aktivizuar me H2SO4
Varësia e sipërfaqes specifike të argjilës së Prrenjasit dhe NaMMT të përcaktuar me adsorbimin e gazit N2 në 77 K, nga
përqendrimi i acidit sulfurik të përdorur për aktivizim
Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve të argjilës së Prrenjasit
dhe Na-MMT të përcaktuar me adsorbimin e gazit N2 në 77 K, nga
përqendrimi i acidit sulfurik të përdorur për aktivizim
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar në 77 K nga argjila e
Prrenjasit e patrajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet
10%, 25%, 40% dhe 50%
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar në 77 K nga argjila
Na-MMT e patrajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet
15%, 28.5%, 40% dhe 50%
Varësia e sipërfaqes specifike sipas BET nga temperatura (1200C,
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1800C, 2500C dhe 9500C) për argjilën e Prrenjasit të pa aktivizuar
Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve sipas BET nga
temperatura (1200C, 1800C, 2500C dhe 9500C) për argjilën e
Prrenjasit të pa aktivizuar
Varësia e faktorit f nga raporti i presionit relativ p/p0 për argjilën
e Prrenjasit të trajtuar termikisht në katër temperatura të ndryshme
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën Prrenjasit
të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% dhe e trajtuar
termikisht në 1200C për 4, 9 dhe 15 orë
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuarme H2SO4 40% e trajtuar termikisht në
1600C për 4, 9 dhe 15 orë
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% e trajtuar
termikisht në 1800C për 4,9 dhe 15 orë
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% e trajtuar
termikisht në 2500C për 4, 9 dhe 15 orë
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% e trajtuar
termikisht për 4 orë në 4 temperatura
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% e trajtuar
termikisht për 9 orë në 4 temperatura
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% e trajtuar
termikisht për 15 orë në 4 temperatura
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 4,9 dhe 15orë në 1200C
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 4, 9 dhe 15 orë në 1600C
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 4, 9 dhe 15 orë në 1800C
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 4, 9 dhe 15 orë në 2500C
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 4 orë në 4 temperatura
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 9 orë në 4 temperatura
Varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e
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Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% e trajtuar
termikisht për 15 orë në 4 temperatura
Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të aktivizuar me acid
50% e trajtuar termikisht për 15 orë në 1200C, 1600C, 1800C dhe
2500C
Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të pa aktivizuar por të
trajtuar termikisht për 4 orë 1200C, 15 orë 1800C dhe 2500C, 100
orë në 9500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1200C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1600C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1800C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 2500C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 4 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 9 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 15 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ për 4 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ për 9 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ për 15 orë në 1200C, 1600C,
1800C, 2500C
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1200C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1600C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1800C për 4
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orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar
me H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 2500C për 4
orë, 9 orë dhe 15 orë
Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e patrajtuar
ndaj presionit relativ në temperaturën 2500C dhe 1800C për 15 orë,
4 orë në 1200C dhe 100 orë në 9500C
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SHTRIMI I DETYRËS

Synimet e studimit të argjilës natyrore të Prrenjasit krahasuar me argjilën gjermane të
prodhuar sintetikisht me emrin tregtar Nanofil 757 (Na-MMT), pas trajtimeve kimike dhe
fizike janë si mëposhtë:


Aktivizmi acid me H2SO4 i argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT në përqendrimet
10%, 22%, 35%, 40% dhe 50% në masë të llogaritur përkundrejt masës së argjilës
së thatë.



Përcaktimi i ndryshimeve strukturore me difraktometrinë me rreze X i argjilave të
patrajtuara dhe të aktivizuara me acid sulfurik në përqendrimet e mësipërme.



Përcaktimi i ndryshimeve kimike të argjilave të patrajtuara dhe të aktivizuara me
H2SO4 nëpërmjet analizës së përbërjes kimike të oksideve të tyre dhe kryesisht
SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO dhe SO3.



Përcaktimi i ndryshimeve kimike të argjilave të patrajtuara dhe të aktivizuara me
H2SO4 në përqendrime të ndryshme nëpërmjet analizës me spektroskopinë infra të
kuqe.



Përcaktimi i ndryshimeve sipërfaqësore të argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT të
aktivizuar me H2SO4 nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 në 77 K mbi to (dhe
parametrave që përfaqësohen prej këtyre matjeve Ssp sipas BET, vëllimi i poreve,
faktori f, vëllimi i mikroporeve) dhe matjes së kapacitetit të shkëmbimit kationik.



Trajtimi termik i argjilës së Prrenjasit pas aktivizimit me H2SO4 në temperaturat
1200C, 1600C, 1800C dhe 2500C, për 4, 9 dhe 15 orë.



Përcaktimi i ndryshimeve sipërfaqësore pas trajtimit termik nëpërmjet matjes së
adsorbimit të N2 në 77 K mbi to (sipërfaqe specifike dhe vëllim i përgjithshëm i
poreve).
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KAPITULLI I. GJENDJA E DERITANISHME E STUDIMEVE NË
KËTË FUSHË

1.1.

Hyrje

Për shkak të karakteristikave dhe zonës së gjerë të aplikimit, mineralet argjilore janë
konsideruar si materiale me të ardhme premtuese. Përbërja kimike që ndikon në
ngarkesën e shtresës, kapaciteti i shkëmbimit kationik (KSHK), sipërfaqja specifike
(SBET) dhe vëllimi i poreve janë disa nga karakteristikat që lejojnë mineralet argjilore të
kenë aplikime të ndryshme në industri. Në industrinë kimike ato janë përdorur për
detergjentët, si katalizatorë [1-3], si mbartës katalizatorësh [4-6], dhe gjithashtu në
teknologjinë e pijeve [7]. Roli i tyre i madh në të ardhmen është reflektuar në pastrimin e
mjedisit, mbrojtjen e ujit dhe në shkencën e nanopërbërjeve. Bentonitet janë përdorur ose
në formën e tyre natyrore ose pas modifikimit (acide, alkale apo substanca organike).
Bentonitet natyrore të modifikuara me acid janë objekt i studimit tonë si dhe studimeve të
mëparshme [8-11]. Për më tepër, aktivizimi acid i bentoniteve është një metodë e
dobishme për të ndryshuar sjelljen katalitike të mineraleve argjilore dhe veçoritë
adsorbuese [12-13]. Acidi klorhidrik është më i zakonshmi që përdoret për të studiuar
modifikimin e strukturës së bentoniteve [13-16]. Sipas njohurive tona, është një listë
shumë e shkurtër e studiuesve që kanë përdorur acidin sulfurik për modifikimin e
strukturës smektike [12-17-19].
Argjilat natyrore janë produkt i erozionit të shkëmbinjve dhe janë gjerësisht të përhapura.
Përbërja e përgjithshme kimike dhe konstrukti i tyre ndryshojnë nga një vend në tjetrin në
varësi të origjinës gjeologjike dhe papastërtive organike, inorganike të pranishme. Për
qëllimet e studimit termi “argjilë” përdoret për të treguar një strukturë homogjene
“mineral argjilor”. Mineralet argjilore janë shtresa silikatesh ujore me përmasa koloidale
të rendit 1 nm – 1 µm [20]. Termi “filosilikat” (filo = fletë) është përdorur për të
përfaqësuar grupin e gjerë të silikateve ujore me strukturë shtresore. Përbërësit kryesorë
të strukturës së filosilikateve janë atome oksigjeni (ose jone) në tetraedra dhe oktaedra dy
– dimensionalë. Atomet bashkërenduese (ose kationet) në qendër të tetraedrit janë pjesa
më e madhe Si4+, por mund të ketë të pranishme edhe Al3+ ose Fe3+. Kationet
bashkërenduese në oktaedra janë zakonisht Al3+, Mg2+, Fe3+ ose Fe2+. Disa struktura
argjilore (p.sh hektorite) mund të sintetizohen në një formë homogjene relativisht të
riprodhueshme. Disa veti të argjilave janë njohur që në kohët e hershme, në veçanti
përdorimi i argjilave në fabrikat e poçeve, tullave dhe tjegullave. Përbërësi kryesor i
argjilës kineze është kaoliniti (ose kaolina), që përdoret në një shkallë të gjerë në
përpunimin e letrës. Vetitë tiksotropike dhe zgjerimi i argjilave janë njohur shpejt dhe
kanë një rëndësi të madhe në agrikulturë dhe inxhinjerinë e ndërtimit. Toka Fuler
(kryesisht kalcium montmorilonit) ka veti të larta adsorbuese dhe shkëmbimi kationik,
ndërsa bentonitet (natrium montmorilonit) përdoren gjerësisht si përbërës në baltën gjatë
shpimit në puse, në llaç dhe stuko për të siguruar shkallën e kërkuar të plasticitetit. Natyra
acide e bentoniteve të aktivizuar u shfrytëzua në një proces të hershëm “kreking” (procesi
Houndry) për prodhimin e gasolinës nga nafta me peshë molekulare të lartë [21].
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Argjilat neutrale, argjilat e aktivizuara, silikatet sintetike dhe karboni i zi janë llojet bazë
të materialeve që përdoren për zbardhimin e vajit ushqimor. Aktivizimi acid i argjilave
aplikohet për të rritur vetitë sorptive të tyre dhe ky trajtim bëhet zakonisht me acide
minerale (acid sulfurik ose klorhidrik). Qëllimi kryesor i përdorimit të argjilave
zbardhuese në vajra ushqimore është eleminimi i një serie të ndotësve që mund të ndahen
në tri grupe; primar, sekondar dhe terciar. Objekt i studimit tonë është zbulimi dhe
diskutimi i ndryshimit të disa prej vetive fizikokimike si; përbërja kimike, kapaciteti
kationo-shkëmbyes, sipërfaqja specifike, vëllimi i përgjithshëm i poreve të argjilës
natyrore të Prrenjasit përmes trajtimit me acid sulfurik në përqendrime të ndryshme,
trajtimit termik në krahasim me argjilën gjermane të sintetizuar e cila është
montmorilonit i pastër Na-MMT i firmës Süd-Chemie AG e njohur me emrin tregtar
Nanofil 757. Si pjesë e tezës, u zgjodh mostër natyrale Prrenjasi në veçanti, për vetitë e
saj absorbuese, si dhe duke reflektuar përmbajtje të lartë minerale të grupit smektikë. Ky
studim ofron një karakterizim të detajuar të materialit për të marrë informacion strukturor
për këtë argjilë si: karakteristikat kimike të materialit në vend; një karakterizim fizikokimik, kristal-morfologjik të detajuar.

1.2. Historiku i mineraleve argjilore
Industria e tokës zbardhuese nis në 1904 në Bavari. Gjatë gërmimit të tokës, një nga
themeluesit e kompanisë së ardhme “Pfirschinger Mineralwerke” në Kitzinger/Main
zbuloi një depozitë bentonitesh. Bentonitet e bardha dhe të shndritshme ishin përdorur si
pigmente të bardha. Shumica e tipeve të verdha u emërtuan në 1906 si tokë zbardhuese.
Në 1906/07 u zbulua trajtimi acid i bentoniteve për të rritur aftësinë zbardhuese, dhe një
linjë prodhimi u ndërtua lehtësisht në 1908. Një depozitë tjetër bentonite u zbulua nga
von Delling në Kronwinkl pranë Moosburg gjatë gërmimeve të tokës për ndërtimin e një
vile. Ky material i bardhë nuk mund të përdorej për qeramikën, as për produktet e
çimentos dhe as për industrinë kimike. Ai u përdor vetëm si lidhës (“Fixiererde”) në
bojra. Erdwerke Kronwinkl Frank Schmit & Co. u themelua në 1906 dhe pak kohë më
vonë ky emër u ndryshua në Tonwerke Moosburg A.dhe M. Osterreder, sot Süd-Chemie
AG.
Prodhimi i tokës zbardhuese nga bentonitet përfshin reaksionin me acide në temperaturën
e zierjes, larjen me ujë, tharjen dhe bluarjen. Gjatë atakimit acid kationet e vendosura
ndërmjet shtresave zëvendësohen nga protonet, ndërsa kationet e vendosura në pozicionet
oktahedrike (Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+) treten nga acidi. Produktet janë X- ray amorfe, me
përmbajtje të lartë SiO2, dhe karakterizohen nga një sipërfaqe specifike e lartë me mikrodhe mezopore [22]. Fuqia zbardhuese varet nga proçedura e aktivizimit (përqëndrimi i
acidit, temperatura, presioni, koha) [22]. Toka zbardhuese e përftuar nga trajtimi acid
mund të lahet me ujë dhe të thahet. Një procedurë speciale është përdorimi i
alumosilikateve të tilla si kaolinat, argjilat etj. Përmbajtja e tyre në silicë natyrale mund të
rritet shumë nëpërmjet mënyrës së përshkruar më lart. Në gazetën “Der Seifen Fabrikant”
(1908 faqja 942) shkruhet “tokat zbardhuese janë trajtuar me acide të përqëndruara si HCl
dhe H2SO4“. Gjithësesi, procesi kryesor në këtë procedurë është larja sërish nga acidi i
mbetur. Edhe nëse është arritur një dekompozim deri në një farë mase i materialit, gjë që
evidentohet nga eksperimentet e raportuara në revistë, efekti zbardhues nuk ndryshon në
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mënyrën siç përshkruhet në këtë procedurë. Në revistë raportohet se fuqia zbardhuese e
tokës së trajtuar me acide të përqëndruar mund të zvogëlohet në krahasim me tokën e
patrajtuar.
Argjilat zbardhuese qoftë në formë pluhuri ose kokrrizore janë përdorur për rafinimin e
produkteve të naftës duke përdorur dy procese kryesore: të kontaktit dhe të filtrimit. Në
procesin e kontaktit, recovered oil, dylli i parafinës ose parafina e lëngët është trajtuar
më parë me H2SO4 për të larë mbetjen dhe pas dekantimit të saj është shtuar toka
zbardhuese. Në procesin e filtrimit, solventi që të trajtohet kalohet nëpër një sipërfaqe që
përmban një shtresë argjilash kokrrizore zbardhurese. Disa vajra industrialë dhe kimikë
që mund të trajtohen me argjila zbardhuese janë: trigliceridet industriale të përdorur në
manifakturën e lyerjes me vërnik (llak) dhe sapun; vajrat mineralë për aplikime speciale
duke përfshirë vajrat e transformatorëve,vajrat turbinë dhe vajrat e bardhë mjekësor;
parafina dhe dyllrat për përdorim në industrinë ushqimore; vajra të përmirësuar të
riprodhuara për ri-rafinimin e vajrave lubrifikues; tretësa, kryesisht përbëheshin nga
hidrokarbure të kloruara dhe surfaktantë, janë përdorur për pastrim kimik; minierat e
squfurit të papërpunuar të cilat ishin trajtuar në një proçes rafinimi për të larë substanca
bituminoze; dhe hidrokarbure aromatike siç është benzeni, tolueni, dhe ksileni të cilat
janë trajtuar në procesin e filtrimit për të larë hidrokarburet olefinë.

1.3. Mineralogjia, struktura dhe vetitë kimike të mineraleve argjilore
Ndajthithësat natyrorë që përdoren në proceset e ndryshme industriale janë zeherorë
polimineralë me origjinë sedimentare në përbërje shumë të ndryshueshme, që
përfaqësohen kryesisht nga minerale argjilore të ndryshëm. Këta të fundit bëjnë pjesë në
alumosilikatet natyrorë me formulë të përgjithshme [23]:
Al2O3n SiO2m H2O
Raporti molekular i oksidit të aluminit me dioksidin e silicit është 1/2 ÷ 1/4. Në natyrë
argjilat montmorilonite takohen rrallë. Tipi i ndajthithësit përcaktohet nga prania e
mineraleve të ndyshëm argjilore, si p.sh i kaolinitit, haluazitit, hidromikës,
montmorilonitit etj. Secili prej këtyre tipeve përbëhet nga disa minerale argjilore bazë dhe
nga papastërti shoqëruese si silicë, gips, kalcit, komponime të hekurit, magneziumit,
metaleve alkaline, lëndë organike etj. Ndër formimet argjilore më të rëndësishme me veti
shumë të çmueshme janë bentonitet. Argjilat bentonite e kanë marrë emrin nga zinxhiri i
maleve Forta – Benton në shtetin Wajoming në SHBA, ku u zbuluan për herë të parë
(1828) argjila që në ujë bymehen shumë dhe japin masë jashtëzakonisht plastike.
Bentonite të mira në rezerva të mëdha ka Italia në Ponzë. Këto kanë ngjyrë të bardhë dhe
dispersitet të lartë.
Mineralin kryesor në argjilat bentonite e përfaqëson montmoriloniti, që e kanë marrë
emrin e vet nga Montmorilon (në Francë), pranë të cilit ndodhet vendburimi i mineralit.
Bentonitet natyrore në përgjithësi kanë ngjyra të ndryshme që shkaktohen nga oksidet e
tyre. Materialet natyrore të përmendur janë përdorur prej kohësh në ekonomi si
adsorbentë dhe zbardhuesa. Fillimisht dherat zbardhuese janë përdorur për largimin e
yndyrës nga leshi dhe shajaku. Përdorim shumë të lashtë kanë disa argjila që janë
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5përdorur nga popujt e lindjes në vend të sapunit. Në Angli argjila të tilla të ngjashme
janë përdorur në industrinë tekstile në fundin e shekullit të 18 duke i dhënë emrin “tokë
fuler”.
Në vartësi nga fusha e përdorimit, argjilat bentonite kanë marrë emra të ndryshëm.
Kështu p.sh argjila bentonite që përdoret në farmakologji quhet “bentosil”. Më parë në
literaturën teknike ishte i përhapur emërtimi “dhera zbardhuese”. Me këtë emërtim
nënkuptonin argjilat zbardhuese, boksidet, diatomitet etj, që kanë veti të larta
ndajthithëse. Ky term ka lindur gjatë përdorimit të dherave për zbardhimin e vajrave
bimore dhe produkteve të naftës. Sot fusha e përdorimit të lendëve zbardhuese është
zgjeruar shumë. Me ndihmën e tyre largohen nga produktet që pastrohen rrëshirat,
pigmentet dhe shumë substanca të tjera koloidale ose të vërteta. Largimi i papastërtive
nga produkti që pastrohet nuk është kusht që shoqërohet gjithnjë edhe me çngjyrim,
prandaj termi “dhera zbardhuese” nuk pasqyron plotësisht thelbin e procesit të pastrimit.
Në vend të emërtimit “argjila zbardhuese” S.S. Filatov propozon emërtimin “argjila
ndajthithëse” ose “argjila pastruese”. Më vonë gjithë tokat pastruese i përmblodhi në
termin “adsorbentë” ose “ndajthithës”. Ky term qëndron më afër shpjegimit të thelbit të
vetë procesit të pastrimit me dhera të lëngjeve dhe gazeve nga papastërtitë e dëmshme.
Pastrimi i produktit me anë të përdorimit të dherave zbardhuese, arrihet në sajë të thithjes
së papastërtive nga sipërfaqja e madhe e tokës. Kurse nga tretësirat elektrolitike, si pasojë
e reaksioneve jonoshkëmbyes që zhvillohen në sipërfaqen e ndarjes së fazës së ngurtë me
atë të lëngët. Në procesin e pastrimit luan rol jo vetëm procesi i ndajthithjes (adsorbimit)
por edhe procese të tjerë si kondensimi kapilar, kimisorbimi etj, prandaj më e drejtë është
që materialet zbardhuese të quhen “thithës” dhe jo “ndajthithës”, kurse në rastin e
materialeve natyrore është më mirë të përdoret emërtimi “thithës natyrorë” (sorbent
natyrorë).
Në vendin tonë ndër argjilat me përmbajtje të lartë montmoriloniti është zbuluar në
basenin e Prrenjasit (fusha e Domosdovës). Pavarësisht nga vendburimi, adsorbentët
natyrorë janë produkt i shpërbërjes së materialeve vullkanike gjatë veprimit të ujit dhe i
tretësirave ujore të metaleve alkalineve, alkalino-tokësorëve, hidroksidit të hekurit etj. Si
rezultat, fitohen materiale të ndërmjetëm me strukturë më të shkrifët dhe më poroze që
shfaqin veti të theksuara adsorptive. Si pasojë e shpërbërjes jo të plotë të materialeve
vullkanike formohen adsorbentë tipike të llojit smektik (bentonitet dhe tokat fuler) që
janë hidroalumosilikate. Formimi i mineraleve argjilore në procesin e shpërbërjes i
nënshtrohet ligjshmërive të caktuara. Fillimisht formohen hidromikat, pastaj
montmoriloniti dhe në stadin e fundit kaoliniti. Që këtej rrjedh se ekzistojnë tri stade
themelore të studimit të mineraleve argjilore: stadi i fillimit, ai hidromihor, i ndërmjetmi
montmorilonit dhe përfundimtari kaolinit.
1.3.1. Struktura e mineraleve argjilore
1.3.1.1. Struktura dhe morfologjia e shtresave silikate
Siç tregohet zakonisht, një tipar i përbashkët i të gjitha mineraleve argjilore është shtresa
dy dimensionale polimerike e cila përbëhet nga tetraedra të ndërlidhur të SiO4. Këto
siloksane O – Si – O, faqe hekzagonale (ose tetraedrale) janë ndërtuar nga tre prej katër
Krenaida Taraj

4

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

atomeve oksigjen në dispozicion në qoshet e tetraedrit. Një komponent tjetër kryesor
është një “faqe oktaedrale” e ndërtuar nga oksigjene dhe atome metalesh si alumin dhe
magnez (duke patur parasysh që alumini është i pranishëm në shumë minerale argjilore,
ato quhen edhe alumosilikate) [23-24]. Plani që formohet nga kryqëzimi i faqeve
hekzagonale dhe oktaedrale përbëhet nga oksigjenet e përbashkët që ndodhen në majë të
faqes tetraedrike dhe gjithashtu nga disa grupe hidroksil. Në një grup mineralesh
argjilore, një faqe oktaedrike atakohet direkt në një faqe silice, duke dhënë kështu një
strukturë me dy faqe thelbësore të tipit 1:1. Në një grup tjetër argjilash kryesore, faqja
oktaedrike bëhet “sanduiç” midis dy faqeve të silicës duke dhënë një strukturë të tipit 2:1.
Pjesëza individuale të mineraleve argjilore përbëhen nga grumbuj shtresash, të cilat në
disa sisteme ndahen nga materialet ndërshtresore. Shtresat individuale mbahen sëbashku
nga një forcë sekondare (forcat tërheqëse të Wandervalsit, lidhje hidrogjenore ose
tërheqje të dobëta elektrostatike).
1.3.1.2. Smektikët dhe Vermikulitët
Argjilat shtresore 2:1 përfshijnë një grup të gjerë argjilash që zgjerojnë përmasat e
grimcave të tyre ku përfshihen smektikët (p.sh montmoriloniti, saponiti, hektoriti) dhe
vermikulitët. Struktura bazike e një smektiku tregohet me poshtë [24]:

Figurë 1.1: Struktura ideale e smektikëve
Pirofiliti është alumosilikati më i thjeshtë në të cilin dy shtresat tetraedrike SiO4
përmblidhen mbi shtresën oktedrike AlO6 për të dhënë një shtresë të tretë, ku përbërja
jepet sipas [Al2(OH)2(Si2O5)2]2. Një tjetër strukturë ideale në të cilën Al zëvendësohet me
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Mg është ajo e talkut. Në të dyja rastet shtresa tre-faqëshe është elektrikisht neutrale dhe
shtresat janë grumbulluar në sekuencën AB AB [24]. Për shkak të kohezionit të fortë të
kësaj strukture ideale, as pirofiliti dhe as talku nuk ndodhen në formën e grimcave shumë
të imëta që është karakteristikë e mineraleve argjilore. Një veçori e rëndësishme e
smektikëve, vermikulitëve dhe silikatëve të tjera shtresore 2:1 është se kemi zëvendësime
izomorfe si në nënshtresën oktaedrike ashtu edhe ato dhe tetraedrike [24]. Kështu që
zëvendësimi i Si+4 me Al+3 ndodh në nënshtresën tetraedrike sëbashku me zëvendësismin
e Al+3 nga Mg+2, Fe+2, Li+ ose atomeve të vegjël në nënshtresën oktaedrike. Zëvendësimi
çon në zvogëlimin e ngarkesës negative të shtresës, e cila kompensohet nga prania e
kationeve ndërshtresore të shkëmbyeshme. Për shkak të pranisë së kationeve hapësira
ndërshtresore tek smektikët dhe vermikulitët është pak më e madhe se tek pirofilitët e
pangarkuar (0.92 nm). Molekulat e ujit janë të afta të penetrojnë midis shtresave duke
shkaktuar një zgjerim të rrjetës shtresore, pra një rritje të hapësirës ndërshtresore. Me disa
smektikë zgjerimi duket se ndodh në hapa diskrete duke i korresponduar formimit të një
nga katër shtresave të ujit midis rrjetave shtresore [25].
Argjilat janë minerale të cilat shfaqin veti plastike kur janë të hidratuara dhe kur janë në
kontakt me mjedisin ujor. Ato përbëhen nga grimca kristalore të imëta që nuk i kalojnë
përmasat 2 - 4 μ. Edhe në rastet kur grimcat janë të përmasave më të mëdha ato kanë
prirje që në prani të ujit të ndahen (coptohen) në grimca më të vogla. Sot njihen një
numër i madh mineralesh argjilore, ndër të cilat dallojmë dy grupe argjilash të cilat
ndryshojnë nga njëra tjetra nga përbërja mineralogjike [26]:
1. Argjila me substanca argjilore monominerale që ndahet në këto nëngrupe:
a. Kaolinat ose argjilat kaolinoze, përbërja e të cilave është shumë e afërt me atë të
kaolinës së pastër.
b. Argjilat montmorilonike në të cilat hyjnë:
i. Bentonitet
ii. Subbentonitet
iii. Floridinet, etj.
c. Haluaziti, etj..
2. Argjilat me substanca argjilore poliminerale në të cilat bëjnë pjesë argjilat që përbëhen
nga disa minerale argjilore.
Mineralet argjilore kanë strukturë kristalore shtresore. Këto shtresa janë të ndërtuara nga
dy ose më shumë nënshtresa të lidhura kimikisht mes tyre. Të gjitha nënshtresat formojnë
së bashku shtresën njësi. Shtresat njësi janë të ngarkuara elektrikisht me ngarkesë
negative kjo për shkak të strukturës dhe mënyrës së formimit të tyre [23]. Midis tyre këto
shtresa kanë katione të hidratuara dhe ujë të adsorbuar nga argjila. Kjo zonë është
hapësira e shkëmbimit kationik dhe uji i adsorbuar quhet uji i kristalizimit. Largësitë
midis shtresave të kristaleve argjilore ndryshojnë nga disa faktorë siç janë, natyra e
argjilës, përqëndrimi i kationeve të adsorbuara si edhe nga sasia e ujit të thithur nga
argjila [23].
Ndryshimi i pH të mjedisit në suspensionet argjilore është pasojë e shkëmbimit të një
pjese të kationeve me jonet hidrogjen që ndodhen në ujë. Është gjetur se kapaciteti
Krenaida Taraj

6

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

shkëmbyes i argjilave me rritjen e pH nga 6 – 11 rritet 2 – 3 herë. Kjo përdoret shpesh si
parametër për të përcaktuar përbërjen kimike të mineralit. Shkëmbimi kationik në
mineralet argjilore ndodh për tre shkaqe kryesore:
1. Prishja e lidhjeve në qoshet e grupeve alumino-silikate shkakton rritjen e numrit të
ngarkesave të pa kompensuara.
2. Shkëmbimi i siliciumit 4 valent dhe alumini 3 valent
3. Zëvendësimi i hidroksileve të sipërfaqes me jone të tjera
Nga sa thamë më sipër, jonet e shkëmbyera mbahen të lidhura në strukturën e argjilës nga
forcat elektrostatike. Kjo gjendje mund të përshkruhet si një ekuilibër midis joneve të
adsorbuara dhe të difuzuara, prandaj dhe kjo shtresë quhet shtresa e ngurtë e difuzionit.
Nëse rrisim fortësinë jonike të tretësirës shumë katione mund të largohen nga faqet e
kristaleve, duke rritur në këtë mënyrë forcat shtytëse midis planeve kristalore. Në këtë
mënyrë shkaktohet mufatja, e cila nga ana e saj pasohet nga:
Rritja e diametrit të poreve të argjilave të mufatura, duke shkaktuar në këtë mënyrë
kufizimin e lëvizjes së lëngjeve. Kjo dukuri mund të zvogëlojë në një masë tepër të
madhe përshkueshmërinë e shkëmbimit.
 Argjilat e bymyera mund të zhvendosen, prej lëngjeve rrjedhës nga pozicioni i tyre
fillestar duke “taposur” grykat e poreve, në një rast të tillë përshkueshmëria mund të
humbasë plotësisht deri në atë fazë sa edhe një trajtim i mëtejshëm mund të mos jetë
efektiv.

Këto veti të argjilave bëjnë që ato të gjejnë një përdorim shumë të gjerë në degë të
ndryshme të industrisë, si: katalizatorë, jonoshkëmbyes etj, në mjekësi si: trajtime
kozmetike, medikamente për sëmundje të ndryshme ose shqetësime në aparatin tretës etj
[23].
Prania e këtyre kationeve krijon mundësinë për:
1. Qëndrueshmërinë e kristaleve të argjilës
2. Shkëmbimin e joneve me jonet që ndodhen në tretësirë. Kjo dukuri quhet shkëmbim
kationik dhe mund të themi se sa më shumë mufaten shtresat kristalore aq më i lartë është
kapaciteti jonoshkëmbyes i argjilës, p.sh:
 Kaolina 3 – 15 m eq/100 g
 Kloriti 10 – 40 m eq/100 g


Smektikët 70 – 130 m eq/100 g

Ndër vetitë fizike kryesore të argjilave që shfaqen kryesisht gjatë bashkëveprimit të tyre
me ujin dhe lëndëve të tretura në të janë:
1. Ndryshimi i vlerës së pH të mjedisit;
2. Aftësia jonokëmbyese;
3. Mufatja;
4. Adsorbimi i lëndëve të ndryshme të ngjyrosura ose pa ngjyrë;
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5. Qëndrueshmëria dhe koagulimi i sistemeve disperse argjilore.
Mineralet argjilore përfaqësojnë një grup të madh të familjes së silikateve. Argjilat
natyrale janë produkte të formuara nga thërrmimi i shkëmbinjve dhe janë shumë të
përhapur. Përbërja e tyre e përgjithshme kimike dhe strukturore ndryshon nga një vend në
tjetrin. Ajo varet nga origjina e tyre gjeologjike dhe nga prania e ndotësve organikë dhe
inorganikë. Mineralet argjilore janë silikate shtresore të hidratuara me dimensione
koloidale. Për një grup të madh të silikateve të hidratuara me strukturë shtresore përdoret
termi filosilikate. Komponentët kryesore të strukturës së filosilikateve janë tetraedra
dydimensionalë dhe oktaedra të atomeve (ose joneve) të oksigjenit. Në qendër të
tetraedrave në shumicën e rasteve janë atomet (ose kationet) e silicit por mund të jenë
prezent edhe kationet Al3+ ose Fe3+. Kationet koordinative në oktaedra zakonisht janë
Al3+, Mg2+, Fe3+ ose Fe2+ [27]. Përbërja kimike dhe struktura e kristaleve të tyre janë bazë
për klasifikimin e argjilave në grupe të mëdha siç janë: ilite, montmorilonite, vermikulite,
kaolinite, klorite etj. Ndër formimet argjilore më i rëndësishëm është nëngrupi i
smektikëve, montmoriloniti, i cili është përbërësi kryesor i bentoniteve. Smektikët janë
një grup mineralesh argjilore të aftë të zgjerojnë dhe tkurrin strukturën e tyre duke ruajtur
integritetin kristalografik dy-dimensional. Bentonitet janë argjilat më të rëndësishme dhe
janë përdorur prej kohësh si thithës dhe zbardhues. Këto argjila në ujë bymehen shumë
dhe japin masë jashtëzakonisht plastike. Bentonitet natyrore në përgjithësi kanë ngjyra të
ndryshme. Ngjyra e tyre varet nga oksidet që i shoqërojnë.

Figurë 1.2.Struktura e Ilitit
Formimi i hidromikave favorizohet nga sedimentet e pasura me kalium. Procesi i
formimit të tyre fillohet nga zëvendësimi me kalium i disa kationeve ndërshtresore të
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montmoriloniteve ose vermikuliteve dhe përfundon kur nxehtësia e presioni shkaktojnë
dehidratimin dhe kthimin e tyre në formë jo të mufatshme [27]. Formula e ilitit është:
Mx[Si6.8Al1.2]Al3Fe0.25Mg0.75O20(OH)4
Karakteristikat e porozitetit varen nga veçoritë e paketave alumosilikate të vetë
ndajthithësve mineralë. Thithësat mineralë natyrore në bazë të studimeve strukturo –
thithëse, rëntgenografike, elektrono – mikroskopike etj, i ndajmë në tre tipe kryesore:
1. Në minerale shtresore me rrjet që zgjerohet (montmoriloniti, vermikuliti);
2. Në minerale shtresore me shirita (poligorskiti, sepioliti);
3. Minerale shtresore me rrjete të fortë (talku, pirofiliti, hidromika, kaoliniti,
haluaziti i dehidratuar);
Nga pikëpamja kimike struktura e ndajthithësve minerale trajtohet në dritën e teorisë
alumo-acide dhe alumo-bazike. Sipas teorisë alumo- acide, dioksidi i silicit dhe trioksidi i
aluminit në alumosilikate sillen si anhidride acide. Hidroalumosilikatet supozohen si
acide të alumosilikateve, kurse alumosilikatet pa ujë si kripëra të acideve alumosilikate,
në të cilët hidrogjeni është zëvendësuar me metale. Grupet e atomeve në formë unaze në
strukturën e alumosilikateve i quajmë bërthama kaolini dhe supozohet që këto nuk
ndryshojnë gjatë shndërrimeve kimike (kështu p.sh ndodh në natyrë gjatë kaolinizimit të
shpateve fushore). Ndër mineralet argjilore më kryesore me veti thithëse janë
montmoriloniti, haluaziti, hidromikat, kaolinat etj.
Montmorilonitet kanë strukturë shtresore 2:1. Struktura kristalore e këtij minerali
përbëhet nga dy shtresa tetraedrike dhe një shtresë të ndërmjetme oktaedrike. Të gjitha
shtresat tetraedrike përmbajnë jone Si4+. Alumini është jon normal në shtresën qendrore,
por një nga tetë oktaedrat përmban Mg2+ si jon zëvendësues i joneve alumin. Ngarkesa
negative e shkaktuar nga ky zëvendësim neutralizohet nga adsorbimi i kationeve të
ndryshme të hidratuara në sipërfaqen e shtresës.
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Figurë 1.3: Struktura e montmorilonitit vizatuar nga PowderCell dhe e
strukturuar nga Hofmann 1933
Dimensionet anësore të këtyre shtresave variojnë nga 20 nm deri në 10 μ, por kjo varet
veçanërisht nga lloji i silicës. Në hapësirën ndërshtresore janë të pranishme vazhdimisht
forcat e Van der Vals-it, këto hapësira janë të zëna nga katione siç janë p.sh kationet e
Na+ ose Ca2+, të cilat balancojnë defiçensën e krijuar nga zëvendësuesit izomorfik nëpër
shtresa siç janë p.sh. Al3+ zevendësohet nga Mg2+ ose Mg2+ zëvendësohet nga Li+.
1.3.2. Tipet strukturore dhe klasifikimi i argjilës
Shoqata Ndërkombëtare për Studimin e argjilave (1966-1972) dhe më vonë (Pedro,
1994), kanë rezultuar në një klasifikim të bazuar në kriteret e mëposhtme [21]:




Tipi i shtresave 2:1 ose 1:1;
Ngarkesa e përgjithshme e shtresës;
Natyra e kationeve midis shtresave;

Ka shumë klasifikime të ndryshme për argjilat. Më klasiku është i bazuar në trashësinë
dhe strukturën e fletës. Ne mund të dallojmë katër grupe:



Minerale 7 Å: Fleta është e përbërë nga një shtresë tetrahedrike dhe një shtresë
oktaedrike. Ajo quhet T: O ose tipi 1:1. Trashësia e saj është rreth 7 Å.
Mineralet 10 Å: Fletët përbëhen nga dy shtresa tetrahedrike dhe një shtresë
oktaedrike. Ajo quhet T: O: T ose tipi 2-1. Trashësia e saj është rreth 10 Å.
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Mineralet 14 Å: Fletët përbëhen nga shtresa të alteruara T: O: T dhe shtresat
oktaedrike të ndërmjetme.
Mineralet ndërshtresore: Trashësia e fletëve është e ndryshueshme. Këto minerale
janë rezultat i përzierjes të rregullt ose të parregullt të argjilave që i përkasin
grupeve të mësipërme.

Vlera e ngarkesës permanente të shtresës është përdorur si një kriter për të krijuar një
klasifikim të filosilikateve 2:1 (Tabela nr 1.1). Ky klasifikim është nxjerrë nga puna e
McKenzie (1975) [28] dhe Brindley (1966) [29] dhe tregohet në tabelën e mëposhtme:
Tabelë 1.1: Klasifikimi i filosilikateve
Shtresat
1:1

Ngarkesa
0
0
0

2:1
0.4 në
1.2

1.2 në
1.8
2
4

Dioktaedrike
Kaoliniti (Si4)(Al4)O10(OH)

Trioktaedrike
Antigorite (Si4)(Mg3)O10(OH)8
Bertierine
(Si4-xAlx)(Mg2+6-xM3+x)O10(OH)8
Pirofilit (Si8)(Al4)O20(OH)4
Talc (Si8)(Mg6)O20(OH)4
SMEKTIKET
Montmorilonit
Hektorit
(Si8)(Al4-yMgy)O20(OH)4,M+y
(Si8)(Mg6-yLiy)O20(OH)4,M+y
Beidelite
Saponit
(Si8-xAlx)Al4O20(OH)4,M+x
(Si8-xAlx)(Mg6)O20(OH)4,M+x
Ilit
Vermikulit
(Si8-xAlx)(Al4-yM2+y)O20(OH)4,K+x-y
(Si8-xAlx)(Mg6-yM3+y)O20(OH)4,K+x-y
MIKAT
Muskovit
Flogopit
(Si6Al2)(Al4)O20(OH)2K+2
(Si6Al2)(Mg6)O20(OH)2K+2
Margarit
Klintonit
(Si4Al4)(Al4)O20(OH)2Ca2+2
(Si4Al4)(Mg6)O20(OH)2Ca2+2

Në mesin e argjilave të listuara në tabelën më lart, tri familjet më të rëndësishme janë
kaolinit, ilit dhe smektikë.
Kaolina.Në rastin e kaolinës, shtresa është gjithmonë neutrale, dhe përbërja e gjysmërrjetës dioktahedrike të aluminit (SI2)(Al2)O5(OH)4 sipas [30]. Morfologjikisht, kaolina
është në formën e grimcave hekzagonale të përbëra nga grupet e shtresave. Kapaciteti i
ulët i shkëmbimit të kaolinës vjen për shkak të faqeve sipërfaqësore amfotere.
Smektikët. Ata janë të përbërë nga dy shtresa filosilikate tetrahedrike bashkëngjitur një
shtresë oktaedrike filosilikate (2:1). Më të rëndësishmit e familjes të këtyre mineraleve
janë montmorilonitet, beidelitet, hektoritet dhe saponitet. Ngarkesa e lartë e këtyre
argjilave është kryesisht për shkak të zëvendësimeve izomorfike. Kjo ngarkesë e
përhershme është negative dhe varet nga pH. Kationet kompensuese vendosen më pas në
hapësirën ndërshtresore për të plotësuar ngarkesën. Këto argjila kanë një kapacitet të lartë
të shkëmbimit kationik. Molekulat e ujit kanë të ngjarë të futen në hapësirën
ndërshtresore dhe shkalla e hidratimit varet nga natyra e kationit hidratues dhe lagështisë
relative. Kjo mundësi e "mufatjes" së hapësirave ndërshtresore çon në "argjila të
mufatura". Smektikët zakonisht përbëhen prej shtresave anësore me përmasa të mëdha të
lidhura me njëra-tjetrën në varësi të lagështirës dhe natyrës së kationit të shkëmbyeshëm.
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Për shembull, montmoriloniti është një argjilë dioktahedrike. Alumini i shtresës
oktaedrike mund të zëvendësohet nga Mg, Fe, Zn, Ni, Li, etj. Së dyti, Al mund të
zëvendësojë deri në 15% silicin në shtresën tetrahedrike.
Iliti. Si smektikët, iliti është një filosiklikat 2:1. Shtresat kanë një ngarkesë negative të
përgjithshme më të lartë se smektikët, që kompensohet nga jonet kalium. Dallimi
themelor me smektikët është fakti se jonet kompensuese (kalium) janë shumë pak të
shkëmbyeshme: iliti ka një kapacitet të ulët të shkëmbimit kationik. Nuk ka asnjë
hidratim të hapësirave ndërshtresore.
1.3.3. Klasifikimi i materialeve argjilore sipas karakteristikavemakroskopike
Vetitë mekanike dhe hidratuese i ndajnë argjilat në dy kategori:
Smektikët – argjila mufatëse. Smektikët e natriumit kanë veti më të dobishme [31].
Grimcat e tyre janë të përbëra nga fletët me zgjatje të mëdha laterale, që mund të
"zvarriten" mbi njëra-tjetrën dhe janë fleksibile. Kur smektikët e natriumit i nënshtrohen
një ngacmimi ujor ose mekanik, grimcat shtrembërohen dhe kanë tendencë për t’u
vendosur paralelisht me njëra-tjetrën. Si rezultat, poroziteti ulet në të njëjtën sasi si
përmbajtja e ujit dhe madhësia e poreve është shumë e vogël në krahasim me atë të
grimcës. Këto karakteristika të rendit tekstural dhe vetitë mufatëse shpjegojnë
përshkueshmërinë e ulët të smektikëve të natriumit. Smektikët e kalciumit paraqesin veti
hidratuese mufatëse dhe përshkueshmëri të ndërmjetme midis smektikëve të natriumit
dhe argjilave jo mufatëse.
Argjila jo mufatëse - illite dhe kaolinite. Aftësia e ruajtjes se ujit nga këto argjila është
shumë më e ulët se ajo e smektikëve. Në të dyja rastet, grimcat argjilore të përbëra nga
fletë të lidhura fort njëra me tjetrën janë shumë të deformueshme. Skematikisht, kur
materiale të tilla janë nën ujë apo ngacmim mekanik, grimcat qasen pa deformim derisa
ata të formojnë struktura të qëndrueshme (për tërheqje). Poroziteti mbetet i lartë dhe afër
me atë të madhësisë së grimcave. Kjo shpjegon pse këto argjila janë më të përshkueshme
dhe më pak plastike se smektikët.

1.4. Hapësirat ndërshtresore dhe kapaciteti i shkëmbimit kationik
KSHK
1.4.1. Të përgjithshme
Hapësirat që shtrihen midis shtresave mund të jenë bosh ose të mbushura.
 Ato janë bosh, kur shtresat janë neutrale dhe të lidhura midis tyre me lidhje
hidrogjenore si në rastin e tipit të argjilave 1:1 ose të lidhura me lidhjet e Van der Wals
në rastin e tipit të argjilave 2:1, të mineraleve talk ose pirofilite [30].
 Ato janë të zëna nga kationet e shtresave të cilët paraqesin një defiçit në ngarkesë si
rezultat i zëvendësimeve izomorfike. Këto katione rivendosin elektro-neutralitetin e
sistemit dhe në të njëjtën kohë sigurojnë një lidhje me natyrë jonike në mes të
shtresave të afërta [30]. Këto katione mund të jenë ose "të thatë" ose të hidratuar.
Kationet më të zakonshme janë Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Li+.
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Filosilikate jo – të zgjerueshme
Shtresat ilite, ku ngarkesa kompensohet nga kaliumi, janë një shembull tipik i këtyre
filosilikateve. Kohezioni i shtresave është i tillë që shkëmbimi i kationeve kompensuese
me katione të tjera nuk mund të arrihet në kushte natyrore.
Filosilikate të zgjerueshme
Në këtë rast kationet kompensuese janë të hidratuara nga prania e ujit në mes të shtresave
që kontribuon për ndarje të tyre. Kjo është quajtur zgjerim i mineraleve. Vetia kryesore e
këtyre mineraleve është shpërndarja nga kontakti me ujin për të formuar suspension më
shumë ose më pak të qëndrueshëm. Kationet ndërshtresore janë zakonisht të
shkëmbyeshëm nga kationet organike, që gjenden në tretësirat e vendosura në kontakt me
filosilikatet (Figura nr 1.4). Kjo sjell karakterizimin për çdo filosilikat me anë të
kapacitetit të shkëmbimit kationik KSHK, që përkufizohet si numri i kationeve
monovalente (ekuivalentët kimikë) që mund të zëvendësojnë kationet e shkëmbyeshme,
për të kompensuar ngarkesën elektrike për 100 g mineral të kalcinuar.

Figurë 1.4: Paraqitja skematike e zonës ndërshtresore ku ndodhen kationet e hidratuara
1.4.2. KSHK: Origjina dhe metoda e matjes
Shkaqet kryesore të ekzistencës së kapacitetit të shkëmbimit kationik KSHK tek argjilat
janë dy: të brendshme dhe të jashtme [32].
Prania e zëvendësimeve izomorfike (KSHK i brendshëm). Më i zakonshëm është
zëvendësimi i Al3+ nga Mg2+ në shtresën oktaedrike. Ky është mekanizmi kryesor i
shkëmbimit për një montmorilonite. Për këtë argjilë [33], distanca midis kationeve
negative në shtresën e oktaedrit dhe kationeve të shkëmbyeshëm mbi sipërfaqen e
shtresës bëjnë që forcat tërheqëse janë të dobëta. Gjithashtu në shtresën tetrahedrike janë
të mundshme zëvendësimet e Si4+ nga Al3+.
Fenomeni i bordurës (KSHK i jashtëm). Në bordurën e një shtrese, valenca e silicit dhe e
oksigjenit në një pjesë të shtresës tetrahedrike si dhe e aluminit dhe oksigjenit në shtresën
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oktaedrike në anën tjetër, nuk janë të ngopura. Për të kompensuar valencën, molekulat e
ujit hidrolizojnë duke formuar grupe silanol (Si-OH) ose aluminol (Al-OH), të cilat në
funksion të pH mund të kapin ose lirojnë protone. Këto mund të shkëmbehen dhe me
katione të tjera. Numri dhe natyra e ngarkesave të bordurës së shtresës lidhet direkt me
pH. Langmuir [34] tregoi se ngarkesa e bordurës së shtresës rritet kur madhësia e grimcës
zvogëlohet. Këto fenomene zënë rreth 20% të kapacitetit total të shkëmbimit tek
smektikët.
1.4.2.1. Përcaktimi i kapacitetit të shkëmbimit kationik KSHK
Aftësia e argjilave minerale për të shkëmbyer jone quhet kapacitet i shkëmbimit
kationik, i cili njihet si KSHK dhe shprehet me mek/100 g, kjo vlerë ndryshon nga
shtresa në shtresë. KSHK mund të konsiderohet si një vlerë mesatare mbi të gjithë
kristalin sesa të konsiderohet si një konstante lokale. Forcat lidhëse në mes të kationeve të
adsorbuara dhe shtresave nuk janë shumë të mëdha dhe varen nga sasia e ujit të
pranishëm. Në montmorilonitet e pahidratuara forcat lidhëse janë relativisht të mëdha
[26].
Përcaktimi i KSHKvaret nga dy probleme kryesore [21]: pH në të cilin është kryer matja
dhe zgjedhja e kationit që do të përdoret për këtë matje.
A) Në bazë të pH të suspensionit dallojmë tre mundësi ku secila ka disavantazhet e saj:
1. pH mund të vendoset në një vlerë arbitrare e cila është zakonisht pH 7. Uljen ose
rritjen e pH realizohet me shtimin e një acidi ose një baze në suspension. Kationi i
zgjedhur si kontrollues kërkohet pastaj për të konkurruar me më shumë ose më
pak jonet acid apo bazë (zakonisht H+ apo Na+). Rreziku qendron në faktin se një
rënie në sasinë e kationit bazë për këtë matje, sjell ulje të KSHK.
2. pH vendoset në një vlerë të veçantë korresponduese ose në pikën zero të
ngarkesës ose në pikën izoelektrike.
3. pH nuk imponohet. Matja kryhet në pH të pacaktuar. Kjo do të varet nga tretësira
e përdorur për matjen dhe argjila e studiuar (efekti tampon karakteristikë e çdo
familje të argjilave). Disavantazhi i kësaj metode është se pH i matur nuk mund të
jetë përfaqësues i pH të hasur në mjedisin natyror apo pH të përdorur për
eksperimentet e mëvonshme.
B) Problemi i dytë në matjen e KSHK është zgjedhja e kationit tregues. Një rishikim i
shpejtë i literaturës tregon se kjo zgjedhje është e larmishme dhe një numër i madh
kationesh janë propozuar për të shërbyer si indikator. Këto katione të tilla si kalcium,
natrium, kalium, magnez, barium, amoniumi [35] janë përdorur në formë jo
komplekse, por edhe në formën e komplekseve organike, të tilla si acetat amonit [36],
tioureargjendi, kobaltihekzamine [37-38], apo etilendiamin i bakrit [39], ose jonet
alkilamonium [40].
KSHK i matur në të njëjtën mostër me katione tregues të ndryshëm mund të ndryshojë në
mënyrë thelbësore [35], [41]. Konkluzioni eksperimental, i cili përballet me probleme të
ndryshme i jep një rëndësi të veçantë konceptit të kapacitetit të shkëmbimit kationik i cili
është një variabël i kushtëzuar.
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Shtresat
Shtresat janë njësi themelore strukturore në përcaktimin e natyrës mineralogjike, llojeve
të argjilave, vetive fiziko-kimike dhe sjelljes makroskopike. Të ndara nga njëri-tjetri nga
një sasi e ndryshueshme e ujit, ato janë të grupuara në mënyrë paralele brenda strukturës
që ne e quajmë grimca.
Grimcat
Grimcat janë niveli i parë i organizimit. Ato janë karakterizuar nga një pirg paralelesh
identike me planin bazë të shtresës. Forcat kohezive midis shtresave janë më të vogla se
ato që ekzistojnë në shtresë. Struktura e grimcës e vërejtur në një plan pingul me planin e
shtresave tregon se ajo mund të stabilizohet (distancë konstante ndërshtresore) apo të
destabilizohet (distancë e ndryshueshme ndërshtresore) [42]. Ka një numër të madh të
kushteve për të përcaktuar grimcat. Elementi më i vogël kristalinë (vëllimi më i vogël
koherente) që prodhon fenomenin interferues të difraksionit me rreze X, u quajt “grimca
primare” nga Mering dhe Oberlin (1971). Kjo është një pjesëz monokristaline që
korrespondon me "fushën koherente intereferuese" [43]. Grimca më e madhe që merret
pas dispersionit në kushte të caktuara, të përcaktuara nga bashkimi i disa grimcave
primare ka qenë e caktuar nga Mering dhe Oberlin (1971), si një grimcë e lirë.
Montmoriloniti është formuar në përgjithësi nga bashkimi i disa grimcave primare, ku
zgjerimi lateral në plan ab është veçanërisht i rëndësishëm. Nëse ne jemi të kufizuar në
madhësinë e grimcave në drejtim pingul me planin e shtresave, trashësia e këtyre
grimcave nga analiza klasike e reflektimit 001 të rrezeve - X u vlerësua në dhjetë shtresa
[44],[45]. Në rastin e montmorilonitit të kalciumit shumë të hidratuar, analiza me
mikroskopin elektronik të transmetimit kanë lejuar Pons et al. (1982) dhe (1987), të
përcaktojnë grimcën si një pirg shtresash paralele, të cilat përsëriten sipas të njëjtit rregull
brenda pirgut. Këto grimca janë "muret" e poreve të zhvilluara brenda grimcës dhe kanë
një trashësi gjerësisht të ndryshueshme në varësi nga përmbajtja e ujit të mostrës.
Agregati
Agregati është një bashkim i grimcave, drejtimi i të cilave udhëhiqet nga lloji i forcave që
rezultojnë nga bashkëveprimet mes grimcave (dhe shkalla e ngjeshjes). Në të vërtetë, kur
forcat shtytëse (repulsive) janë dominuese, grimcat janë orientuar paralel dhe struktura
quhet disperse. Këto grimca mblidhen në agregate, shumë ose pak të dendur në bazë të
numrit të grimcave dhe distancave midis tyre. Agregati që përbëhet nga disa grimca
primare u quajt "njësia morfologjike." Niveli i fundit i organizimit përbëhet nga superagregatet, të cilat përfshijnë agregatet. Në varësi të sasisë së ujit të pranishëm në sistem
dhe natyrën e materialit, organizimi do të jetë shumë ose pak i gjerë. Kjo vihet re në lloje
të ndryshme strukturash. Montmoriloniti është një argjilë me njësi morfologjike shumë të
deformueshme. Këto deformime janë ndoshta më të lehta se sa në filosilikatet e tjera [46].
Por ky deformim është i kufizuar me siguri për shkak të grimcave me një ngurtësi të
caktuar.
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Shumë-shtresorët dhe llojet e tyre
Nëse marrim parasysh llojet kryesore mineralogjike, tre lloje kryesore të shumështresorëve janë për t'u konsideruar [30].
i)

ii)

iii)

Shumë-shtresorët e rregullt (1). Në këtë rast shtresat janë bërë pirg mbi njëratjetrën në mënyrë të përsosur. Ky është rasti i filosilikateve ku hapësira
ndërshtresore e tyre është bosh ose e pahidratuar (kaolinite dhe ilite).
Shumë-shtresorë gjysëm- të rregullt (ose çrregullim konstruktiv) (2). Shtresat
janë të ndara nga disa molekula uji, trashësia e grimcës është e ndryshueshme
dhe varet nga shkalla e hidratimit. Ato mund të rrëshqasin lehtësisht mbi
njëra-tjetrën.
Shumë-shtresor të parregullt (ose çrregullim rrutullues) (3). Në këtë rast
shtresat e njëpasnjëshme të shumështresorit kanë rrotullime në të gjithë
strukturën. Fletët janë të ndara nga një film uji që lejon rrotullimet rreth një
aksi pingul me planin e grimcave.

Figurë 1.5: Tipe të ndryshme shumë shtresore të filosilikateve
1. I rregullt; 2. Gjysëm të rregullt; 3. Të parregullt
1.4.2.2. Morfologjia e grimcave argjilore dhe agregateve
Grimcat e kaolinitëve janë relativisht të trasha dhe të ashpra, zakonisht përmbajnë 100
ose më tepër grumbuj shtresash. Grimcat në përgjithësi janë me formë hekzagonale me
diametër deri në 1 µm. Tek këto grimca duket qartë se ka një lidhje të ndërsjelltë midis
numrit të defekteve strukturore (zvendësime kationesh në strukturë) dhe përmasave të
grimcave [47]. Sipërfaqja specifike sipas BET për kaolinat natyrore është zakonisht në
zonën 10 – 20 m2g-1[48], [49]. Platelet smektike (taktoide) janë të holla dhe fleksibël me
diametër relativisht të gjerë deri 2nm. Sipërfaqja specifike sipas BET e montmoriloniteve
është shpesh në zonën 30 m2/g, ndërsa përmasat e grimcave janë 1 µm. Në rastin e
Krenaida Taraj

16

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

laponiteve sipërfaqja specifike sipas BET është 300 m2/g [50]. Sepiolitet kanë një
morfologji fibroze. Fibrat tipike kanë një gjatësi 2-3 µm dhe një diametër prej 0.1 µm. Në
suspension tretësirash, argjilat tentojnë të formojnë xhele.
Gjatë thithjes së ujit nga montmoriloniti, largësia midis shtresave rritet nga 6 deri në 14Ǻ
e ndonjëherë deri në 21Ǻ dhe përmbajtja e ujit rritet deri në 30%. Karakteristikë e
montmorilonitit është sipërfaqja e gjërë e adsorbimit të ujit dhe kationeve dhe për këtë
montmorilonitet kanë kapacitet të lartë të kationo shkëmbimit [27]. Formula kimike me të
cilën njihet montmoriloniti është:
(Na, Ca)(Al, Mg)6(Si4O10)3(OH)6 - nH2O
Mënyra e grupimit të shtresave të montmorilonitit është përcaktuese për madhësinë e
grimcave, sipërfaqen specifike dhe porozitetin e argjilës. Duke qënë se ndryshimi i këtyre
parametrave është edhe synimi i aktivizimit acid, atëherë është i rëndësishëm edhe
informacioni mbi organizimin makroskopik të shtresave të montmorilonitit. Për thjeshtësi
do të emërtojmë një grupim shtresash të montmorilonitit ‘grimcë’ dhe një grupim
grimcash ‘agregat’. Duke u bazuar në këto emërtime mund të dallojmë prej njëri-tjetrit
poret ndërshtresore, ndërgrimcorë dhe ndëragregatë (Figura 1.6). Pozicionimi i grimcave
dhe agregatëve çon në forma të ndryshme si pjatë, tubolare ose fibroze. Këto forma janë
përcaktuese për porozitetin dhe prandaj montmorilonitet janë argjila poroze me pore të
madhësive dhe formave të ndryshme.
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Figurë 1.6: Diagramë që tregon (A) një shtresë të montmorilonitit; (B) një grimcë të formuar
nga një grupim shtresash montmoriloniti; rrëshqitja ose shformimi i shtresave mund të shkaktojë
formimin e poreve të rrumbullakuar; (C) një agregat ku tregohen një hapësirë ndërshtresore dhe
një hapësirë ndërgrimcore dhe (D) një grupim agregatësh që mbyllin midis tyre një hapësirë
(pore) ndëragregatë.

1.5. Bashkëveprimet Argjilë – ujë
Që nga raportimi i parë i studimit me rrezatim infra të kuq për bashkëveprimet argjilë –
ujë sipas Buswell,[51] uji përdoret për të studiuar lidhjen argjilë – ujë. Vetitë kimike dhe
fizike të mineraleve argjilore lidhen me faktin se si uji bashkëvepron me sipërfaqen
argjilore. Shembujt përfshijnë kryesisht të gjitha reaksionet adsorptive, katalitike dhe
reaksionet e shkëmbyeshme kationike. Në fakt disa nga veçoritë më interesante të
bashkëveprimit argjilë – ujë janë të vëzhgueshme në nivel makroskopik duke përfshirë
veti të tilla si fenomenin tkurrje – ngopje, sorbimin e ujit, plasticitetin dhe katalizën.
Smektikët për shembull kanë karakteristika të veçanta të ndajthithjes së ujit. Mooney
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[52], [53] ishte midis autorëve të parë që treguan se smektikët ishin në gjendje të
ndajthithnin ujë deri në gjysëm të peshës së tyre dhe kjo ndajthithje varet fortësisht nga
natyra e kationeve të shkëmbyeshëm. Mekanizmi i këtyre bashkëveprimeve ka qenë
objekt studimi në vitet e fundit duke përdorur teknika dhe metoda të reja bashkëkohore.
Shembujt përfshijnë spektroskopinë infra të kuqe dhe Raman, një gamë të gjerë të
rezonancës magnetike bërthamore (për shembull 2H, 29Si, 27Al, 23Na, 7Li), rezonanca
elektron spin, difraksioni me rreze X etj.
1.5.1. Struktura dhe vetitë e ujit të ndajthithur në sipërfaqet e mineraleve argjilore
Për shkak të natyrës së tyre unike, smektikët dhe vermikulitët janë mineralet argjilore më
të rëndësishme lidhur me bashkëveprimet argjilë – ujë. Për këto lloj mineralesh argjilore
ndajthithja e ujit dhe tretësve polar, si metanoli, influencohet kryesisht nga hidratimi i
kationeve të shkëmbyeshëm. Këto katione kanë energji shtesë (entalpi) dhe shërbejnë si
qendra hidrofilike për adsorbimin e ujit dhe tretësve të tjerë. Studime të shumta
spektroskopike kanë treguar që vetitë e ujit të adsorbuar ndryshojnë nga vetitë e pjesës
më të madhe të ujit, kryesisht kur më pak se tre shtresa uji janë të pranishme në zonën
ndërshtresore. Ndjathithja e ujit në sipërfaqet e argjilave shpesh tregon histereza të
rëndësishme për shkak të ndryshimeve në mekanizmin e adsorbimit dhe desorbimit të
ujit. Adsorbimi i ujit nis me solvatimin fillestar të kationeve të shkëmbyeshme, i ndjekur
nga zënia e hapësirës së mbetur ndërshtresore. Në rastin e desorbimit, molekulat e ujit të
fiziosorbuara në poret ndërgrimcore dhe të ndajthithura në sipërfaqen e jashtme largohen
fillimisht nga desorbimi i shumë molekulave të ujit të lidhura fort koordinuar me kationet
e shkëmbyeshme. Molekulat e ujit të koordinuara me kationet e shkëmbyeshme kanë veti
kimike dhe fizike të ndryshme nga pjesa më e madhe e ujit. Russell dhe Farmer (1964)
[54] ishin midis të parëve që treguan se molekulat e ujit të koordinuara me katione të
shkëmbyeshme polarizoheshin më shumë se pjesa tjetër e molekulave të ujit. Të dhënat
spektrale zbulojnë se molekulat e ujit të koordinuara me katione të shkëmbyeshme në
zonën ndërshtresore grumbullohen përreth kationeve të shkëmbyeshme dhe janë
fortësisht të polarizueshme [55]. Këto molekula uji në dukje bashkëveprojnë fortësisht
me kationet e shkëmbyeshme dhe më pak midis tyre. Një sjellje e ngjashme raportohet
për bashkëveprimet e metanolit me kationet e ndryshme të shkëmbyeshme të
montmorilonitit [56], [57].
1.5.2.

Ndikimi i ujit në strukturën e mineralit argjilor

Për shumë vjet prania e llojeve të ndryshme, duke përfshirë edhe ujin, në hapësirën
ndërshtresore të mineraleve argjilore 1:1 (kaolina) ka influencuar në grupet OH në
brendësi dhe sipërfaqe [58] dhe jo vetëm në grupet hidroksile sipërfaqësore. Haluaziti
është një formë natyrore e hidratuar e kaolinës, në të cilin është shtuar një monoshtresë
molekulash uji duke dhënë një hapësirë bazë (d001) prej 1 nm ( 0.7 nm për kaolinën dhe
0.3 nm për ujin). Formula strukturore është Si4Al4O10(OH)8 4 H2O. Costanzo [59], [60],
Costanzo dhe Giese [61] përgatitën pjesërisht komplekse të hidratuara të kaolinës me
hapësirë d prej 0.84 dhe 0.92 nm. Studimet infra të kuqe të komplekseve të hidratuara të
kaolinës kanë treguar, që grupet e brendshme OH të kaolinës janë të trazuara për shkak të
prishjes së pjesshme të strukturës së hidratuar dhe mbylljes së molekulave të ujit brenda
strukturës së kaolinës. Përveç ujit, molekula të tjera polare (hidrazina) mund të penetrojnë
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kavitetet e kaolinës dhe të trazojnë grupet e brendëshme OH [62]. Mekanizma të
ngjashëm kanë ndodhur në mineralet e zgjerueshme (mufatëse) 2:1. Për shembull grupet
OH të trioktaedrit vermikulit perturbohen nga prania e kationeve ndërshtresore të
përmbajtjes së ndryshme ujore [63]. Kur Na+ - vermikuliti dehidratohet, kationet
ndërshtresore migrojnë nga qendra e hapësirës ndërshtresore nëpër kavitetet ditrigonale
siloksan dhe perturbojnë grupet hidroksil të lokalizuara në bazën e këtij kaviteti. Kjo
është treguar dhe për katione të tjera, duke përfshirë butilamoniumin [64]. Në një studim
infra të kuq të smektikëve të reduktuar dhe të ngarkuar intensiteti i bandave të deformuar
të hidroksilit (p.sh Al – O(OH) – Al lidhje) reduktohet fortësisht nga përmbajtja e ulët e
ujit. Kjo i dedikohet dehidratimit dhe lëvizjes së kationeve drejt kaviteteve të argjilës.
Flitet rreth disa spekullimeve, se tek smektikët atomi i oksigjenit në sipërfaqe të
siloksanit bashkëvepron drejtpërdrejt me molekulat e ujit. Në mbështetje të kësaj
hipoteze, lidhjet Si – O janë lidhur çift me mënyrën e vibrimit të ujit [65]. Në një
suspension ujor të smektikëve, ky çiftim ndodh për shkak të ndryshimit të orientimit të
grimcës me rritjen e përmbajtjes së ujit [66].
1.5.3.

Dehidratimi i mineraleve argjilore

Me nxehtësi të gjitha mineralet argjilore kalojnë përmes një zonë temperature në të cilën
ndodh dehitratimi në shkallë të ndryshme. Në zonën e lartë të kësaj temperature
dehidratimi dhe dehidroksilimi mund të mbivendosen. Dehidratimi shkakton ndyshime që
mund të kontrollohen dhe të përdoren. Humbja e ujit të adsorbuar ndryshon makro dhe
mikro porozitetin e mineralit argjilor ashtu si dhe plasticitetin e tij. Hapësirat
ndërshtresore shkatërrohen dhe kapaciteti i shkëmbimit kationik KSHK reduktohet.
Humbja e pjesshme e ujit të hidratuar dhe të adsorbuar rrit hidrofilicitetin dhe aciditetin
sipërfaqësor. Aplikimet aktuale dhe potenciale të këtyre modifikimeve të vetive të
mineraleve argjilore janë studiuar në temperatura relativisht të ulëta.
1.5.3.1. Ndryshimet në porozitet
Materialet poroze dhe kryesisht ato të qendrueshme termikisht, janë një kërkesë e madhe
si adsorbent, katalizatorë mbështetës katalitik. Sistemet e mineraleve argjilore kanë
makro, meso dhe mikro pore. Makro dhe mezo poret dalin nga ndërveprimet nga grimca
në grimcë, ndërsa mikroporet formohen në hapësirat ndërshtresore të filosilikateve të
kollonizuara, në kanalet e sepioliteve ose poligorskiteve dhe gjithashtu midis fibrave ose
shtresave të ndërlidhura të mineraleve argjilore. Poroziteti i agregateve të mineraleve
argjilore është i lidhur ngushtë me përmbajtjen e ujit. Me nxehje uji del jashtë dhe
poroziteti ndryshon. Trajtimi acid gjithashtu rrit porozitetin. Kjo veti mund të
manipulohet nga një kombinim i atakimit acid dhe trajtimit me nxehje. Poroziteti i
smektikëve është studiuar së shumti për trajtimin acid ose mostra të kollonizuara.
Ndryshime komplekse në vetitë sipërfaqësore ndodhin kur nxehen smektikët e patrajtuar.
Kjo ndodh për shkak të gjendjeve të ndryshme të hidratimit që bashkë ekzistojnë në një
presion avujsh të veçantë. Mezoporoziteti në Na+ - montmorilonitet i dedikohet
bashkëveprimeve ndërgrimcore, ndërsa mikroporoziteti vjen si rezultat i grumbullimit të
parregullt të shtresave me dimensione anësore të ndryshme brenda grimcës. Me
dehidratim, uji humbet fillimisht nga sipërfaqja e jashtme dhe nga mezoporet. Me uljen e
presionit të avujve gjendja e hidratimit të hapësirës ndërshtresore ndryshon hap pas hapi
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nga tre, në dy dhe në një strukturë shtresore me disa mbivendosje. Në një presion relativ
avulli prej 0.05 hapësirat ndërshtresore janë totalisht të shkatërruara. Na+ montmoriloniti tregon një efekt histerezie të fortë të vetive sipërfaqësore mbi
dehidratimin dhe rihidratimin [47]. Kationet e shkëmbyeshme ndërshtresore ndikojnë në
cilësinë e smektikëve para dhe pas nxehjes. Ndryshimet në sipërfaqen specifike dhe
shpërndarjen e poreve sipas rrezes të sepioliteve dhe poligorskiteve gjatë nxehjes janë
studiuar intensivisht. Mund të dallohen tre zona temperaturash në të cilat ndodh humbja e
ujit hidratues dhe ndryshimet shoqëruese të porozitetit. Në stadin e parë uji i adsorbuar
dhe zeolitik humbet, në stadin e dytë largohen dy nga katër molekulat e bashkërenditura
të ujit duke shkaktuar palosje ose përthyerje të strukturës, në stadin e tretë dy molekulat e
mbetura të ujit eleminohen [67], [68]. Temperatura aktuale në të cilën ndodhin këto
ndryshime varet nga mostra, nga para trajtimi dhe regjimi termik. Sepiolitet e humbin
ujin zeolitik nën 1000C, dy nga katër molekulat e ujit bashkërenduese të Mg2+ në kanale
poshtë 300 – 3800C dhe molekulat e mbetura bashkërenduese të ujit poshtë 6500C.
Dehidroksilimi ndodh në temperatura të larta. Temperaturat korresponduese për
paligorskitin janë rreth 1000C më të ulëta dhe dehidroksilimi mbivendoset dehidratimit
final.
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KAPITULLI II. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI ARGJILËN E
PRRENJASIT DHE Na-MMT
2.1. Bentoniti i Prrenjasit "gjendja natyrore”. Karakteristika të
argjilave të Prrenjasit
Argjilat e Prrenjasit janë argjila me ngjyrë gri, kafe, të verdhë, jeshile ose përzierje të
këtyre nuancave [69]. Ato kanë dispersivitet dhe koloiditet të lartë në një tretësirë ujore.
Përmbajtja bentonite e tyre, e llogaritur me metodën e blumetilenit është rreth 5.9%.
Dendësia mjaft e lartë e këtyre argjilave rreth 2.70 g/cm3, shpjegohet me përqindjen e
lartë të fraksionit argjilor si dhe përmbajtja e hekurit në këto argjila ndikon në rritjen e
vlerës së dendësisë. Përbërja granulometrike e këtyre argjilave është shumë karakteristike
dhe e veçantë në krahasim me argjilat e vendburimeve të tjera të vendit tonë. Në të
mbizotëron fraksioni i imët: afërsisht 72.7% e saj përbëhet nga grimca me përmasa më të
vogla se 1 μm, rreth 10.14% ndodhen në zonën 5 – 1 μm, 3.74% në zonën 10 -5 μm,
9.5% janë në zonën 50 – 10 μm dhe pjesa tjetër janë me përmasa më të mëdha se 50 μm.
Këto argjila dallohen për një kapacitet të lartë thithës për avujt dhe gazet, mund të
përmendim këtu aftësinë ndajthithëse për ujin rreth 140.1.mg/g ose për benzenin 62.4
mg/g. Kapaciteti jonoshkëmbyes i tyre është rreth 70 – 80 mg ek/100g. Analizat kimike
dhe spektrale gjysëm sasiore japin rreth 23.8% Si; 6.27% Al; 10.7% Fe; 4.2% Mg; si dhe
përmbajtje të vogla Ca, K, Na etj. Amorfizimi i strukturës së tyre ndodh në 8300C,
ndërsa temperatura e shkrirjes së tyre është në 13000C. Rezervat argjilore të Prrenjasit,
janë kryesisht sipërfaqësore dhe ndodhen pranë stacionit hekurudhor të Prrenjasit, faktorë
këta që favorizojnë kushtet e nxjerrjes dhe ato të transportit të tyre. Vlera e pH në argjilat
e Prrenjasit varion nga 6.6-7.3. Kjo tregon se kompleksi thithës i tyre është plotësisht i
ngopur me elemente bazik dhe ndër ta mbizotëron Mg. Ngjyra e errët e këtyre argjilave
vjen si rezultat i pranisë së lartë të hekurit dhe magnezit në to. Kjo lloj argjile në fazën e
saj me dispersitet < 2nm përbëhet mesatarisht nga 90.5% fazë montmorilonite, 6.23%
fazë kaolinite dhe halluazite dhe 2.64 % anortiti dhe në këtë fraksion nuk përmban kuarc.

2.2. Analiza kimike
Analiza kimike është një metodë direkte në përcaktimin e përbërjes së mostrës dhe
shprehet në përqindje oksidesh. Më poshtë jepet një analizë e përgjithshme oksidesh për
argjilën e Prrenjasit sipas [21].
Tabelë 2.1: Analiza kimike e materialit argjilor natyror të Prrenjasit
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO TiO2 MnO CaO
Na2O K2O
46.33 9.95
14.23 0.43 9.08
0.43
0.19
0.5
0.18
0.83
Tabelë 2.2: Analiza kimike e argjilës së Prrenjasit të kationo shkëmbyer me Na+ (2µm)
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO TiO2 MnO CaO
Na2O K2O
45.45 10.22 16.76 0.03 4.74
0.18
0.03
0.10
2.25
0.66
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Rezultatet e analizës kimike të mostrës së papërpunuar dhe të kationo shkëmbyer me
jonet Na+ nuk janë lehtësisht të interpretueshme, pasi nuk dihet sasia e përbashkët e sasisë
së mineralit argjilor të lidhur me filosilikatet dhe përbërjet e tyre. Vihet re se nga
krahasimi i përbërjeve të shkëmbit dhe shkëmbit të transformuar, supozohet të sjell
zhvillimin e një faktori invariant (zakonisht vëllimi ose karakteri i pandryshueshëm i një
elementi të tillë si alumini). Në mënyrë kualitative krahasojmë argjilën balt dhe materialet
të pastruar pa praninë e faktorit invariant. Në tabelën e dytë vihet re një rritje e madhe e
Na2O për shkak të ngopjes së kompleksit të shkëmbyeshëm të fazës smektike gjatë
pasurimit me Na+. Argjila bruto përmban shumë pak K2O dhe kjo sasi nuk reduktohet
gjatë pasurimit të saj, gjë që tregon praninë e ilitit me smektikë ndërshtresor. Duke patur
parasysh që një përmbledhje analize e ilitit tregon nivele të ndryshme të K2O nga 5 –
11% [70], një shkallë e përmbajtjes së ilitit mund të llogaritet në një mesatare prej 8%
K2O. K2O përfaqëson rreth 8% të peshës së rrjetës dhe përqindja në peshë e shtresës ilite
jepet e llogaritur 9% brenda kufirit (7-15%). Përqindja e lartë e MgO është e dallueshme
tek argjila e Prrenjasit bruto, por pasurimi dhe shkëmbimi i natriumit të përdorur
eleminuan gjysmën e oksidit të magnezit. Humbja e magnezit mund të jetë rezultat i
largimit të specieve jo argjilore që përmbajnë Mg. Mostra e Prrenjasit përmban sasi të
lartë të Fe2O3 dhe kjo i detyrohet pranisë së oksi / hidroksideve të hekurit të përcaktuara
me SEM.
Mostra e Prrenjasit
Fraksioni argjilor është rreth 3/4 e lëndës së parë dhe nuk ka karbonate të pranishme
(0.25%). Difraktometria me rreze X tregon se mostra e pastruar predominohet kryesisht
nga një fazë smektike. Gjithashtu dedektohet një përzierje fazash filosilikate 1:1.
Ekzistenca e ilitit vjen si rezultat i pranisë së K2O nga analiza kimike, por nuk është e
lehtë të demostrohet me difraktometrinë klasike me rreze X. Kapaciteti i shkëmbimit
kationik është i lartë, më i madhe se 90 mek/100 g material të thatë.

2.3. Kapaciteti i shkëmbimit kationik i kationeve të shkëmbyeshëm
Kapaciteti i shkëmbimit kationik (KSHK në mek/100 g argjilë të thatë) është 82
mek/100g argjilë të thatë. Kjo vlerë është e përafërt me vlerën e kapacitetit 90 mek/100 g
për fraksione < 2 µm të materialeve të pasuruar me katione të shkëmbyeshme Ca ose Na.
Analiza e kationeve të shkëmbyeshme është kryer me absorbim atomik të tretësirës. Pas
disa përpjekjeve u vu re se shuma e kationeve të shkëmbyeshme është gjithmonë më e
lartë se vlera e përcaktuar me KSHK. Vihet re teprica e magnezit dhe kjo tepricë i
detyrohet një tretje të pjesshme të një faze të vogël të pasur me magnez. Megjithatë është
e qartë se kationi kryesor në pozicionin ndërshtresor është magnezi. Kaliumi dhe natriumi
janë të neglizhueshëm.
Tabelë 2.3: Kationet e shkëmbyeshme për materialin argjilor të Prrenjasit
Kationet
mek/ 100g
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Mg2+
77

Ca2+
23

K+
5
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2.4. Formula strukturore shtresore
Në rastin e mostrave jo – homogjene është i mundur aplikimi i metodës së Moore dhe
Reynolds [71]. Për mostrën e Prrenjasit përcaktimi i formulës strukturore të fazës 2:1
bazohet jo vetëm në të dhënat e analizës kimike, por edhe nga përqindjet e fazave të tjera
të cilat janë të njohura vetëm përafërsisht. Sasitë e përdorura në këtë llogaritje u morën
nga të dhënat e analizave të ndryshme si dhe të difraktometrisë me rreze X. Formula e
llogaritur është një përafrim. Përveç kësaj, janë bërë edhe disa supozime thjeshtëzuese:
Ne kemi caktuar një formulë ideale të kaolinite dhe halouazite Si2Al2O5(OH)4 dhe
antigorite: Si2O5Mg3 (OH)4 dhe pranuam se kontributi i tyre në kapacitetin e shkëmbimit
ka qenë zero. Për fazën 2:1 kemi vetëm një lloj shtrese por me disa tipe mbushjesh
ndërshtresore. Llogaritjet u kryen në mostra që shkëmbejnë Na+.
Në fund përftohet formula:
[Si7,38 Al0,60] [Al0,89 Fe3+2,52 Fe2+0,11Mg0,48]O22 Na+0,84 K+0,17 Ca2+0,018 Mg2+0,074
Formula kimike kristalore është sigurisht e përafërt duke pasur parasysh dhe pasiguritë e
mëdha të përmasave të fazave të tjera shtesë.
Tabelë 2.4: Interpretimi kristalokimik i analizës kimike të argjilës së Prrenjasit me Na+ të
shkëmbyeshëm
Oksidet

SiO2
Al2O3
Fe2O3 tot
MgO
CaO
Na2O
K 2O
Total
FeO

Për 100 g
argjilë

Për 100 g
argjilë të thatë

Masa e
oksideve

45.45
10.22
16.76
4.74
0.10
2.25
0.66
79.96
0.33

56.84
12.78
20.96
5.93
0.13
2.81
0.83
100
0.41

Për 100 g argjilë të thatë
Oksigjeni total

Kationet totale

60.09
101.96
159.70
40.30
56.08
61.98
94.20

1.892
0.376
0.394
0.147
0.002
0.045
0.009

0.946
0.251
0.262
0.147
0.002
0.091
0.018

71.85

0.006

0.006

2.5. Karakteristika të argjilës Na-Montmorilonit
Argjilat montmorilonit dhe bentonit shpesh i shkëmbejnë emrat e tyre dhe kanë veti të
ngjashme nga njëra depozit argjile në depozitën tjetër. Ky afrimitet mund të ngatërrohet
fillimisht kur merren njohuritë e para rreth argjilave. Aktualisht nuk ka një ndryshim
themelor. Të dyja sëbashku janë smektikë. Shumë argjila smektike kanë veti të
montmoriloniteve. Emri montmorilonit aktualisht i është dhënë një argjile smektike të
gjetur në Montmorilonit të Francës. Argjilat shpesh emërtohen sipas vendit ku ndodhen.
Shumë smektikë konsiderohen si bentonitë ose montmorilonite. Ka shumë pak argjila
100% montmorilonite. Disa veti të montmoriloniteve janë gjetur në përqindje të
ndryshme në shumë argjila, shpesh në bentonite, ilite, kaolinit dhe gjithashtu në klorite.
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Montmoriloniti është një mineral i butë filosilikat që formohet nga kristale mikroskopike
duke formuar një argjilë. Montmoriloniti, një pjestar i familjes smektike është një argjilë
2:1 që do të thotë se ka 2 shtresa tetraedrike dhe 1 shtresë oktaedrike. Përmbajtja e ujit në
montmorilonit dhe bentonit ndryshon dhe rritet në vëllim kur absorbohet uji. Kimikisht
montmoriloniti
është
një
hidrat
Na,
Ca,
Al,
Mg,
Si
hidroksid
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O. Kaliumi, hekuri dhe katione të tjera janë
zëvendësues të zakonshëm, ku sasia e saktë e kationeve varion meburimin. Shpesh
montmoriloniti gjendet i përzier me klorit, muskovit, ilit, kokeit dhe kaolinit.
Bentoniti përbëhet nga minerale argjilore smektike në shkallë nanometrike (kryesisht
montmorilonit) dhe në shkallë mikrometrike grimca – makro (kryesisht kuarc). Vetitë e
bentoniteve të ngopur karakterizohen nga minerale argjilore të hidratuara. Bentoniti është
një shkëmb i pasur argjilor me ngjyrë gri të errët deri në ngjyrë jeshile të errët dhe
përbëhet kryesisht nga montmoriloniti, por me përqendrime të ulta të kristobalitit, zeolitit
dhe kuarcit. Bentoniti dhe montmoriloniti kanë veti të njëjta mineralogjike, ku më të
rëndësishmet i detyrohen familjes smektike të argjilave. Kapaciteti i shkëmbimit kationik
KSHK dhe sipërfaqja specifike e smektikëve janë në mënyrë të konsiderueshme më të
mëdha se familjet e tjera të argjilave duke qenë se janë të përbëra nga shtresa 2:1.
Kapaciteti absorbues është 8 herë më i madh se i argjilave të tjera. Argjila e patrajtuar
Na-MMT ishte një dhuratë e prodhuesit, kompanisë Süd Chemie (Moosburg, Gjermani)
me emrin tregtar Nanofil 757.

Krenaida Taraj

25

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

KAPITULLI III: ASPEKTE TEORIKE DHE APLIKATIVE TË
ADSORBIMIT TË GAZEVE MBI TRUPAT E NGURTË
3.1. Fiziosorbimi i gazeve nga smektikët dhe vermikulitët
3.1.1. Adsorbimi i molekulave jo-polare
Matjet për fiziosorbimin u realizuan nga Barrer dhe MacLeod [72] në montmorilonitin
natyror. Izotermat për molekulat relativisht jo polare oksigjen, azot dhe benzen janë
shumë të ngjashme në formën e tyre me ato të raportuara më parë (për shembull [47]).
Format e histerezës janë të tipit H3 sipas klasifikimit IUPAC, pa ndonjë ngritje të degëve
të histerezës në vlerën e lartë të raportit p/p0 dhe prandaj këto nuk mund të njihen si
izoterma të tipit T IV. Çdo degë adsorbimi duket të ketë të njëjtin karakter Tipi II si
izotermat e azotit të kaolinës [24]. Desorbimi ndjek një tjetër rrugë derisa arrihet një
raport kritik p/p0. Vetitë e një mostre të karakterizuar mirë të Na – montmorilonitit u
investiguan në detaje nga Cases et al., [73]. Ashtu siç pritej izoterma e azotit në 77 K ka
një histerezë të tipit H3 të përcaktuar mjaft mirë dhe ky është një shembull mjaft i mirë
për izotermën e tipit T IIB në klasifikimin e ri. Matjet e kryera në vlera të larta të p/p0
konfirmojnë që nuk ka një ngritje të degëve të histerezës dhe për rrjedhojë nuk ka
mbushje të mezoporeve. Izoterma e azotit u riplotësua [73] me koordinata të zakonshme
sipas BET dhe si një t-plot. Grafiku i t- plot u ndërtua në mënyrë origjinale propozuar nga
Boer et al. [74] dhe përfshin një izotermë standarte vlerë të njëjtë të konstantes C, e cila
në këtë rast është 485. Nuk është e thjeshtë interpretimi i t-plot. Metoda – t e analizës së
izotermës [73] nuk është totalisht e kënaqshme dhe prandaj interpretimi i të dhënave nuk
është shumë i saktë. Megjithatë arrihet në konkluzionin se vlera e lartë e konstantes C
sipas BET është e qëndrueshme në sajë të një kontributi të vogël të mikroporeve të
mbushura. Për të arritur në një vlerësim sasior më realist të mikroporozitetit është e
nevojshme të përftohen të dhëna të izotermës së azotit për një argjilë Na- montmorilonit
jo-poroze. Në një studim tjetër izotermat e azotit përcaktohen mbi mostra bentoniti të
aktivizuara me acid. Aktivizimi acid shkakton një rritje të sipërfaqes specifike nga 80 deri
në 250 m2/g. Nga ndryshimi i formës së izotermës së azotit kuptohet se zgjerimi i poreve
lidhet me zhdukjen e mikroporozitetit në bentonitin fillestar.
3.1.2. Klasifikimi i poreve
Sistemet e poreve të trupave të ngurtë janë të tipeve të ndryshme. Poret individuale
ndryshojnë shumë midis dy trupave të ngurtë të ndryshëm, por ndoshta edhe brenda një
trupi të ngurtë të dhënë. Nga të gjitha propozimet, në të ardhmen interes të veçantë do të
ketë gjerësia “V” e poreve; p.sh: diametri për poret cilindrike dhe distanca midis anëve të
poreve, në poret në formë çarjesh të ngushta dhe të zgjatura. Një klasifikim i
përshtatshëm i poreve duke u mbështetur mbi mesataren e gjerësive të tyre është
propozuar në fillim nga Dubinin dhe është adaptuar zyrtarisht më pas nga IUPAC.
Klasifikimi poreve është dhënë në tabelën e mëposhtme: [26]
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r (nm)
r < 2 nm (20 Ao)
2 nm ≤ r ≤ 50 nm (20-500 Ao)
r > 50 nm (500 Ao)

Mikropore
Mezopore++
Makropore
Shënim : Shenja ++ përmbledh termat e shkurtër “pore intermediare” dhe “pore tranzitore”.
Baza e klasifikimit është se çdo “masë” e hapësirës i korrespondojnë efektet e karakterit
adsorbues të manifestuar në izoterma.


Në mikroporet e thella bashkëveprimi potencial ka më shumë rëndësi sesa në
mikroporet e gjera, për shkak të ndikimit të pareteve të poreve në dukurinë e
adsorbimit dhe sasia e lëndës së adsorbuar (për një presion të dhënë), në praktikë
rezulton të jetë më e madhe.



Në mezoporet merr pjesë kondesimi kapilar shpalosur në izotermat e absorbimit
me praninë e histerezës në formën e një harku histerik.



Në zonën e makroporeve, poret janë kaq të gjëra saqë është e pamundur që të
planifikosh në detaje izotermën, sepse shtypjet relative janë shumë afër në vlera.
Vija kufitare midis rendeve të ndryshme nuk ndryshon shumë dhe shpejt, siç bëjnë të dy
së bashku format e poreve dhe natyra adsorbuese (në mënyrë të veçantë poroziteti) e
molekulave. Kështu vlerat e larta të “V” (dhe si rrjedhim edhe të p/p0) për të cilat ndeshet
shtimi i adsorbimit, në limitet e larta të zonës së mikroporeve, do të ndryshojnë nga një
adsorbtiv në tjetrin.
Në raste të zakonshme të efektit të mikroporeve, shtimi i bashkëveprimit potencial dhe i
absorbimit rezultant pushon së dukuri kur vlera e “v” (dhe të shtypjes relative përkatëse)
është poshtë fillimit të harkut histerik. Kohët e fundit, brenda zonës së mikroporeve ka
pasur nëndarje. Si rrjedhim kemi;
 pore shumë të ngushta ose ultramikroporet, ku rritja e efektit të absorbimit është
vërtetuar dhe
 supermikroporet që gjenden në intervalin midis ultramikroporeve dhe hapësirës së
mezoporeve.
Ndoshta është me vlerë theksimi, se midis trupave të ngurtë në përgjithësi ka një zonë të
gjerë dhe të vazhdueshme të variacionit të përmasave të poreve, që kalon nga makroporet
përmes mezoporeve dhe mikroporeve tek poret subatomike në formën e çarjeve planare,
përdredhjeve dhe pikave difektoze. Në analogji me spektrin elektromagnetik të vazhduar
të gjatësisë së valëve shihen disa ngjashmëri, ku ndër të tjera theksohet se: Ai shërben si
një kujtesë e rrezikut për të pretenduar pa vetëdije përshtatjen natyrore të përmasave të
poreve në trupa të ngurtë, e cila kërkon për studim metoda dhe instrumente të veçantë
shkencorë, që duhet të mendohen shumë gjatë dhe mirë.

3.2. Izoterma e adsorbimit
Qysh herët ka qenë e ditur se trupat e ngurtë porozë mund të mbajnë vëllim relativisht të
madh të gazit të kondensuar. Vetitë adsorbuese të disa materialeve si: argjilat, rëra dhe
qymyri i drurit, janë shfrytëzuar nga egjiptianët, grekët dhe romakët e vjetër për
Krenaida Taraj

27

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

shkripëzimin e ujit, kthjellimin e yndyrës dhe vajit si dhe për trajtimin e disa sëmundjeve.
Adsorbimi definohet si ndryshim i përqendrimit të një ose më shumë komponenteve në
sipërfaqen ndërfazore, në krahasim me brendësinë e fazës. Kur një trup i ngurtë është afër
një gazi apo avulli me presion të caktuar në një hapësirë të mbyllur, ai fillon të adsorbojë
gazin dhe masa e tij rritet ndërsa presioni i gazit zvogëlohet. Pas një kohe shtypja e gazit
mbetet konstante në një vlerë p ndërsa rritja e mëtejshme e peshës së trupit të ngurtë
ndërpritet. Sasia e gazit të adsorbuar me këtë rast mund të llogaritet në bazë të ndryshimit
të shtypjes së tij duke zbatuar ligjet e gazeve, nëse dihet vëllimi i enës dhe i trupit të
ngurtë; ose mund të përcaktohet direkt nga rritja e masës së trupit të ngurtë. Trupi i ngurtë
quhet adsorbent, ndërsa materiali i cili adsorbohet nga trupi i ngurtë quhet adsorbat.
Adsorbimi shkaktohet nga forcat që veprojnë në mes të trupit të ngurtë dhe molekulave të
gazit.
Në varësi të këtyre forcave adsorbimi mund të jetë kimik dhe fizik. Te adsorbimi fizik
këto forca janë të njëjta me forcat e kondensimit të avujve ndërsa te adsorbimi kimik janë
të njëjta me forcat me të cilat formohen komponimet kimike. Sasia e gazit të adsorbuar
s
(na), për masë të adsorbentit (m ), varet nga presioni i ekuilibrit (p), temperatura (T) dhe
nga natyra e sistemit gaz-trup i ngurtë. Për një sistem gaz-trup i ngurtë të caktuar në
temperaturë konstante, kemi:
a s
n /m = f(p)T
(1)
dhe nëse gazi është nën temperaturën e tij kritike mund të shkruhet:
na/ms = f(p/po)T
(2)
ku presioni standard (po) është i barabartë me presionin e avujve të ngopur të adsorbatit
nëtemperaturën T.
Ekuacionet (1) dhe (2) paraqesin izotermën e adsorbimit që është marrëdhënia në mes të
sasisë së adsorbuar për njësi të masës së trupit të ngurtë dhe presionit të ekuilibrit (ose
shtypjes relative) në temperaturë konstante. Izotermat eksperimentale të adsorbimit
zakonisht paraqiten në formë grafike.Te izotermat e kemisorbimit përgjithësisht paraqitet
një zonë (rrafshnaltë) në presion më të vogël se sa zona e mbushjes së mikroporeve. Ky
adsorbim i kufizuar shkaktohet nga kompletimi i monoshtresës me lidhje kimike. Këto
izoterma mund të shpjegohen si izoterma të Langmuir-it edhe nëse mekanizmi i
ndërlikuar mund të mos jetë në pajtim me modelin e Langmuir-it. Izotermat
eksperimentale të adsorbimit, që paraqiten gjatë adsorbimit fizik, të regjistruara në
literaturë gjatë matjeve në sistemet e ndryshme gaz-trup i ngurtë, kanë forma të
ndryshme. Megjithatë shumica e këtyre izotermave të cilat rezultojnë nga adsorbimi fizik
sipas IUPAC mund të klasifikohen në gjashtë tipe kryesore [24].
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Figurë 3.1: Gjashtë tipet kryesore të adsorbimit fizik të gazeve
Argjilat japin izotermë të adsorbimit të tipit II, megjithëse izoterma e tyre e plotë e
adsorbim-desorbimit tregon histerezë të tipit H3. Shkak për paraqitjen e histerezës është
kondensimi kapilar.

Figurë 3.2: Tipet e histerezave sipas IUPAC-ut
Nëqoftëse adsorbati gjatë kondesimit shfaq fenomenin e lagies kundrejt adsorbentit,
atëherë do të kemi kondesim në kapilarët e ngushtë (ose thënë ndryshe në pore) edhe për
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presione më të ulëta se presioni i avullit të ngopur të adsorbatit. Në këtë rast vlen pohimi
se presioni për të cilin shfaqet fenomeni i kondensimit është aq më i vogël sa më të
ngushtë të jenë kapilarët. Gjatë desorbimit ndodh e kundërta, lëngu mbetet i tillë edhe për
presione më të larta se presioni i avullit të ngopur të adsorbatit. Vetëm në një presion më
të ulët kemi fillimin e procesit të avullimit [75]. Për këtë shkak lakorja e desorbimit ndjek
një shteg tjetër në krahasim me atë të adsorbimit dhe si rezultat i kësaj kemi shfaqjen e
histerezës. Studimi i trupave të ngurtë mezoporoz është i lidhur ngushtë me konceptin e
kondensimit kapilar i cili në mënyrë sasiore shprehet me ekuacionin e Kelvinit:

ln

p
2V L

p 0 rK RT

(3)

p/ p0 këtu është shtypja relative e avullit në ekuilibër me një menisk me rreze të harkut rK,
VL dhe γjanë respektivisht vëllimi molar dhe tensioni sipërfaqësor i adsorbatit në gjendje
të lëngët, ndërsa R dhe T kanë kuptimin e tyre të zakonshëm.

Figurë 3.3: Lidhja në mes rrezes së Kelvinit dhe rrezes së pores, në një pore cilindrike
Nëse konsiderojmë se poret kanë formë cilindrike është e arsyeshme të mendohet se
kondensati do të ketë menisk në formë sferike me rreze rK. Meqenëse një sasi e
adsorbatit adsorbohet nëpër mure të poreve, është evidente se rK nuk është e barabartë
me rp (rrezja e pores). Nëse trashësia e shtresës së adsorbatit në muret e pores është t dhe
këndi i kontaktit është zero atëherë rrezja e pores dotë jetë:
rp= rK + t

(4)

Lidhja në mes rK dhe rp do të jetë më komplekse nëse marrim në konsideratë pore me
forma të tjera [24]. Sistemi i poreve të trupave të ngurtë është i llojeve të ndryshme, ato
ndryshojnë shumë si në madhësi ashtu edhe në formë.
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3.2.1. Teoria BET
Për aplikimin e ndonjë metode me qëllim të përcaktimit të sipërfaqes specifike, duhet të
pranohet që forma e adsorbimit (njështresor ose shumështresor) nuk ndikon në
ndryshimin e strukturës së sipërfaqes. Kjo kërkesë mund të plotësohet nëse
bashkëveprimi adsorbent-adsorbat nuk është shumë i madh dhe për këtë arsye uji,
alkoolet dhe molekulat e tjera me polaritet të lartë nuk rekomandohen për përcaktimin e
sipërfaqes së përgjithshme. Për këtë dhe për shumë arsye të tjera konsiderohet se azoti (në
77K) është adsorbati më i përshtatshëm për përcaktimin standard të sipërfaqes specifike.
Përkundër natyrës së saj artificiale, metoda BET përdoret ende si metodë standarde për
përcaktimin e sipërfaqes specifike. Ajo nuk mund të japë vlera të sakta të sipërfaqes
specifike nëse izoterma e adsorbimit është e tipit I ose III por në dallim nga këto,
izotermat e tipit II dhe IV në përgjithësi i binden mirë asaj me kusht që vlerat e
konstantes c të mos jenë shumë të larta dhe grafiku të jetë linear në regjionin e izotermës
që përfshin pikën B. Te izotermat e tipit II të fituara eksperimentalisht në një zonë të
caktuar të shtypjes, në grafik shfaqet një pjesë e drejtë. Pika në të cilën fillon kjo pjesë
njihet si pika B dhe tregon kompletimin e monoshtresës [24]. Ecuria për llogaritjen e
sipërfaqes specifike nga të dhënat e izotermës së adsorbimit me metodën BET përbëhet
prej dy stadeve. Hapi i parë është paraqitja grafike e të dhënave eksprimentale llogaritja e
vlerës së kapacitetit të monoshtresës, nm, dhe pastaj llogaritja e sipërfaqes specifike nga
nm kur dihet sipërfaqja që zë një molekulë e gazit (për azotin kjo vlerë është 0.162 nm2).
Teoria BET është një zgjërim i teorisë kinetike të Langmuirit, nga adsorbimi
monomolekular tek formimi i një numri infinit shtresash të adsorbuara. Sipas modelit
BET molekula e adsorbuar në një shtresë mund të shërbejë si vend adsorbimi për
molekulat në shtresën tjetër.
Teoria BET bazohet në këto pikëpamje:
 Adsorbimi është shumështresor
 Shtresa e parë e adsorbatit formohet si rezultat i veprimit të forcave të
Wanderwalsit, ndërsa shtresat e tjera si rezultat i kondensimit të molekulave “më
të ftohta” të avullit të cilat kanë energji kinetike më të vogël se nxehtësia molare e
lëngëzimit.
Nëse supozojmë se në presionin e ekuilibrit (p), pjesët e sipërfaqes së mbuluar dhe asaj të
pambuluar, θo dhe θ1 qëndrojnë konstante, mund të llogarisim shpejtësinë e kondensimit
të molekulave në sipërfaqen e pambuluar nga shpejtësisa e avullimit të molekulave nga
shtresa e parë:
 E 
a1 p 0  b11 exp   1 
 RT 
(5)
a1dhe b1 janë konstantet e adsorbimit dhe desorbimit, ndërsa E1 quhet “energjia e
adsorbimit të shtresës së parë”. Në të njëtën mënyrë në presionin e ekuilibrit pjesët e
sipërfaqes θ2, θ3, …, θi duhet të mbeten konstant dhe mund të shkruajmë:
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 E 
ai p i 1  bi i   i 
 RT 

(6)

Pas disa veprimeve arrihet në ekacionin vijues i cili njihet si ekuacioni BET:

C( p p 0 )
n

nm (1  p p 0 ) 1  (c  1) p p 0





(7)

Forma më e përshtatshme e ekuacionit BET për aplikimin e tij në të dhënat
eksperimentale është ajo e linearizuar.
p p0
1
C 1


( p p0 )
0
n(1  p p ) nm C nm C
(8)
nm- kapaciteti i monoshtresës

Ce

E1  E L
RT

(9)

Për një sistem adsorbat-adsorbent të dhënë në të cilin energjia e adsorbimit (E1-EL) të
shtresës së parë është e lartë e për pasojë edhe vlera e c është e lartë (>350), shtypja
relative që i përgjigjet kapacitetit të monoshtresës është e ulët (< 0.05). Në të kundërt,
nëse energjia e adsorbimit dhe vlera e c janë të ulëta (c < 20), shtypja relative që i
përgjigjet kapacitetit të monoshtresës është e lartë. Sa më e madhe të jetë vlera e c aq më
e vogël është sipërfaqja që mbetet e pambuluar kur arrihet monoshtresa.
p p0
Nëse të dhënat ekperimentale paraqiten grafikisht në koordinatat
dhe p/p0,
0
n(1  p p )
fitohet një vijë e drejtë me pjerrësi s=(C-1)/nmC dhe prerje në ordinatë i=1/nmC. Zgjidhja
e këtyre dy ekuacioneve jep nm dhe c. Gjatë punës së tyre Brunauer, Emmet dhe Teller
(1938) [76] kanë gjetur se izotermat e tipit II të adsorbimit të azotit në adsorbent të
ndryshëm japin grafik të drejtë të BET në regjionin e shtypjeve relative përafërsisht 0.050.35 ndonëse punimet e mëvonshme zbuluan që për shumë sisteme adsorbat-adsorbent ky
regjion është më i kufizuar. Llogaritja e sipërfaqes specifike A (BET) nga kapaciteti i
monoshtresës bëhet duke aplikuar relacionin e thjeshtë:
A= nmLσ
(10)
L-numri i Avogadros
σ- sipërfaqja që zë një molekulë e gazit që për azotin ka vlerë 0.162 nm2.
Paraqitja grafike e p/n (p0 – p) kundrejt p/p0 jep një drejtëz me
- koeficient këndor (C-1) nm C dhe
- ordinatën me origjinë 1/nm C
prej të cilave mund të përcaktojmë në intervalin ku ka vlerë ekuacioni BET (0.05 < p/p 0<
0.3) kapaciteti i monoshtresës dhe konstantja C. Ecuria e izotermave BET në diagramën n
kundrejt p:
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T2 >T1

nm

T1
T2

P0

P (Pa)

Prej kësaj diagrame mund të bëjmë vetëm një vlerësim jo të saktë të nm sepse përpara se
të arrihet mbulimi i plotë i sipërfaqes ndodh fenomeni i ndajthithjes shumështresore.
Kështu që, për përcaktimin e Nm përdoret forma e linearizuar e ekuacionit BET:

p/n (po-p)

ΔY
1
-------nmC

x
(C-1)
---- = -----y
nmC

ΔX
0.05

0.3

p/p0

N.q.s njohim sipërfaqen e një molekule të adsorbuar mbi sipërfaqe, kështu mund të
llogarisim sipërfaqen nëpërmjet nm (A = sipërfaqja e një molekule, atëhere sipërfaqja =
nm A [m2]).
3.2.2. Mënyra e llogaritjes së shpërndarjes së vëllimit të poreve
Izotermat që shfaqin mezo dhe makroporozitet kanë midis adsorbimit dhe desorbimit një
histerezë. Shkaku për këtë është kondesimi kapilar i adsorbatit në poret e adsorbentit. Mbi
sipërfaqet e rrafshëta adsorbati kondenson kur arrihet presioni i avullit të tij të ngopur. Në
qoftë se adsorbati gjatë kondensimit shfaq fenomenin e lagies kundrejt adsorbentit
atëherë do të kemi kondensim në kapilarët e ngushtë (ose në pore) edhe në presione më të
ulëta se presioni i avullit të ngopur të adsorbatit. Në këtë rast vlen pohimi, se presioni për
të cilin shfaqet fenomeni i kondensimit është aq më i vogël sa më të ngushta që të jënë
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kapilarët. Gjatë desorbimit ndodh efekti i kundërt. Lëngu mbetet i tillë edhe për presione
më të larta se presioni i avullit të ngopur të adsorbatit. Vetëm në një presion më të ulët
kemi fillimin e proçesit të avullimit. Lidhja midis rrezes së kapilarit r K dhe presionit P të
adsorbatit jepet nga barazimi i Kelvin-it:
rk 

2Vmol
P
RT ln 0
P

(11)

Ku: σ → është tensioni sipërfaqësor i adsorbatit
Vmol → është vëllimi molar
P0 → Është presioni i avullit të ngopur i adsorbatit për një sipërfaqe të rrafshtë të
adsorbentit.
Siç tregohet skematikisht në figurë kemi një ndryshim të rrezeve r të poreve që vjen nga
depozitimi i adsorbtivit. Formimi i një menisku këtu neglizhohet. Adsorbati krijon brenda
poreve një shtresë, trashësia e së cilës duhet ti shtohet rrezes së përcaktuar sipas Kelvin:
rp = rk + ta
(12)
Ku: rp→rrezja e përgjithshme rk→rrezja sipas kelvinit ta→trashësia e shtresës që krijohet
brenda poreve.

Figurë 3.4. Skema për korrekturën e rrezes sipas Kelvin
Kufiri i sipërm teorik ku përdoret metoda e përdorimit të të dhënave arrihet atje ku
diferenca (lnpo - lnp) nuk mund të matet me saktësi të mjaftueshme (në praktikë: rrezja e
kapilarit prej rreth 25 nm). Kufiri i poshtëm janë pore me rreze më të vogla se 1–1.5 nm.
Tek materialet mikroporoz (pa histerezë) shpërndarja e vëllimit të poreve mund të
përcaktohet nga izoterma e adsorbimit sipas metodës “analiza e mikroporeve” të zbuluar
në 1968. Një teknikë tjetër për të përcaktuar vëllimin dhe shpërndarjen e poreve sipas
madhësisë është edhe porozimetria e intruzionit me mërkur (qymyr aktiv, argjilë, bimë,
tjegulla, cimento etj) [77]. Kjo teknikë është komplementare me metodën e adsorbimit të
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gazit azot mbi sipërfaqen e materialeve porozë në 77 K dhe nëpërmjet saj mund të
përcaktohen mezo dhe makropore.
3.2.3. Ekuacioni i adsorbimit të gazeve sipas Dubinin – Raduskevic
Ky ekuacion izoterme është nxjerrë për adsorbentët mikroporozë (rrezja e poreve < 1nm).
Gjatë mbushjes së poreve në këtë rast do të supozojmë se veprojnë vetëm forcat e
adsorbimit dhe se nuk ndodh fenomeni i kondensimit kapilar. Ekuacioni:
n = nm e [- (KRT ln p0/p)]

(13)

logaritmohet dhe marrim ekuacionin e drejtëzës së mëposhtme:
logn = log nm – D (log p0/p)2

(14)

D – përmbledh konstantet k, R dhe T (kemi izotermë) dhe përmbledh edhe kalimin në
logaritmin me bazë 10. Në grafikun e logN kundrejt (log p0/p)2 marrim një drejtëz me
koeficient këndor negativ –D dhe me ordinatën në origjinë log nm. Vlefshmëria e këtij
funksioni është vërtetuar për një numër të madh adsorbentësh mikro dhe mezo-poroz nga
Dubinin [78] (p.sh qymyr aktiv, slikagel, zeolite natyrore dhe sintetike). Krahas metodave
tashmë standarte për përpunimin e të dhënave nga adsorbimi i gazeve si metoda B.E.T
apo Dubinin-Raduschkevitz-Kaganin janë edhe metodat empirike të përcaktimit të
izotermave, si dhe metoda tjetër e përmendur edhe më lart, e cila është komplementare
me metodën e adsorbimit të gazeve [77].
3.2.4. Sipërfaqja specifike
Për përcaktimin e sipërfaqes specifike bëhet përpunimi i matjeve të izotermës së
adsorbimit (në varësi të formës së saj) sipas modeleve të Langmuir-it [79], të Brunauer,
Emmett, dhe Teller (BET), ose të Dubinin-Radushkevich-Kaganer.
Langmuir
Ka bërë vëzhgime të adsorbimit mbi sipërfaqe të rrafshta deri në krijimin e një shtrese
monomolekulare. Në temperaturë konstante vendoset një ekuilibër midis shpejtësisë së
desorbimit (rD) dhe shpejtësisë së adsorbimit (rA). rA është në përpjestim të drejtë me
produktin e përqendrimeve të pjesëmarrësve në reaksion (reaksioni i rendit të dytë kur
kemi adsorbat në gjendje të gaztë). Në këte rast vlen: rA = a p (1 -kushkalla e
mbulimit) (1-numri i vendeve të lira). Me tej kemi rD në përpjestim të drejtë me
shkallën e mbulimit (reaksioni i rendit të parë), prarD= a’ Për ekuilibrin atëhere vlen:
a p (1 -a’ dhe N/Nmrrjedh se:
N p
N m
b p
(15)
N = numrin e molekulave të adsorbuara (mmol/g)
Nm = numri i molekulave të adsorbuara në një shtresë të plotë monomolekulare
(ngarkesa e ngopjes ose „kapaciteti i monoshtresës“ në mmol/g)
b = a’/a ( Cte): kemi një rritje të b me rritjen e temperaturës.
p = presioni i ekuilibrit (hPa)
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Përfundime :




Për presione të ulta (p<<b) N rritet në përpjestim të drejtë me p (N=Nm p/b)
Për presione të larta (p>>b) N i afrohet vleftës kufi Nm.
Për N=Nm kemi se vendet e lira në sipërfaqe janë zënë, gjë prej të cilës rrjedh se
njëra nga substancat reaguese të reaksionit është harxhuar plotësisht (në mënyrë
teorike).

3.3. Metoda për analizën e izotermave të adsorbimit të azotit në 77 K
Siç është theksuar më parë, ndërtimi i izotermës së fiziosorbimit varet nga natyra e
sistemit gaz-trup i ngurtë dhe temperaturës së punës. Duke patur parasysh ndryshimet në
energjinë e bashkëveprimit adsorbent-adsorbat, forma e izotermës në zonën e
monoshtresës bëhet jashtëzakonisht e ndjeshme ndaj çdo ndryshimi në strukturën e
sipërfaqes së adsorbentit. Megjithatë forma përkatëse e izotermës së adsorbuesit
shumështresor varet më pak nga struktura e sipërfaqes së adsorbentit. Kjo tregon se
trashësia “t” e një adsorbuesi shumështresor varet kryesisht nga presioni i ekuilibrit dhe
në disa raste të veçanta varet nga natyra e adsorbentit. Kjo trashësi përcaktohet pasi
përftohet në mungesë të mikro dhe mezoporeve izoterma e adsorbimit e tipit të II.
Në të vërtetë është e mundur të ndërtohen një seri izotermash të adsorbimit të N2 në 77 K
në zonën e vlefshme të shumështresorit, të marrë në 77 K mbi një seri oksidesh dhe
karbonesh jo-poroz dhe aktiv [74], [80]. Një proçedurë e hershme propozuar nga Kiselev
në vitin 1957 për krahasimin e izotermave të adsorbimit të alkaneve, avujve të ujit, etj,
mbi një seri adsorbentësh të ndryshëm, përdoret për të ndërtuar varësinë e sipërfaqes së
mbipërqëndruar n/A marrë nga të dhënat e sipërfaqes B.E.T llogaritur me adsorbim të
N2, pra A(B.E.T), kundrejt p/p0. Gjithashtu është e mundur të vendosësh në vend të ““
adsorbimin e reduktuar”; n/nmtë paraqitur në metodën BET për të përcaktuar kapacitetin
monoshtresor nm pa kërkuar njohuri mbi sipërfaqen  të prerjes tërthore të molekulave.
N.q.s kërkohet trashësia e shumështresorit, atëherë hapi tjetër është të konvertojmë
“adsorbimin e reduktuar”, (që është numri statistikor i shtresave të adsorbuara) në
madhësinë “t”, me ndihmën eekuacionit të mëposhtëm:
t

n \
d
nm

(16)

d’  është trashësia efektive e një monoshtrese
Në përgjithësi bëhet supozimi se densiteti absolut i shtresës së adsorbuar është identik me
atë të një vëllimi lëngu adsorbtiv (të adsorbuar) në temperaturën e punës, kështu që:
d\ 

M
  L 1

(17)

Për N2 e adsorbuar në 77 K dhe duke marrë ρ= 0.809g cm-3,  = 0.162 nm2 dhe M =
28.01gmol -1 gjendet d’= 0.354 nm. Kjo vlerë, e cila është një mesatare e diametrit të
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molekulës, krahasohet mirë me diametrin kinetik të N2 (0.364nm). Trashësia imagjinare
“t” e një paketimi të mbyllur shumështresor të N2 llogaritet me formulën e mëposhtme:
t  0.354 

n
nm

(18)

Ky ekuacion është përdorur nga Lippens dhe de Boer në vitin 1965 [81] për të ndërtuar
një kurbë t për proçesin e absorbimit të N2 në temperaturën 77 K, pra varësinë e
trashësisë standarte shumështresore nga p/p. Kurbat-t për N2, të vrojtuara mbi disa
okside në dukje joporoz (dhe karbone aktiv) është një marrëveshje mjaft e mirë për të
mbajtur konceptin e “kurbës universale të trashësisë së monoshtresës” për adsorbimin e
N2 dhe ofron mundësinë për t`i përdorur këto kurba-t si një izotermë standarte për
adsorbimin e N2 në 77 K [74]. Metodat empirike të përshkruara japin konceptin e
izotermës standarte për të dhënë një vlerësim alternativ të sipërfaqes specifike duke
larguar në këtë mënyrë mbështetjen e plotë mbi teorinë B.E.T.
3.3.1. Metoda-t
Mënyra se si Lippens dhe de Boer në 1965 [81] përdorën kurbat universale “t” është e
thjeshtë. Izoterma eksperimentale transformohet në një kurbë-t sipas mënyrës së
mëposhtme: sasia e lëndës së adsorbuar, n, rivendoset kundrejt “t”, që është trashësia
standarte e shumështresorit mbi një material referues jo-poroz në raportin përkatëse
p/p.Kështu që, çdo diferencë në formë midis izotermave eksperimentale dhe kurbave - t
standarte është përkufizuar si një zonë jolineare e kurbës-t ose një ekstrapolim i kufizuar
(+ ose -) i kurbës-t (p.sh: për t = 0). Sipas kësaj metode sipërfaqja specifike që shënohet
me a (t), mund të llogaritet nga pjerësia, St = n / t, të një seksioni linear. Nga ekuacionet
ne mund të shkruajmë:
at  

n
   dhe duke marrë ρ = 0.809g cm-3 për N2 në 77 K kemi:
 t
st
at 
(19)
 0.0346
2
1
m  gr
mol  nm 1

M

Në punën e tyre origjinale, Lippens dhe Le Boer [81] kanë supozuar se adsorbimi në
monoshtresë mund të ndodh në muret e mikroporeve në të njëjtën mënyrë si në
sipërfaqen e hapur dhe në muret e mezoporeve. Kështu që, metoda-t nuk lejohet të
përdoret për natyrën e veçantë të mbushjes së mikroporeve. Në një hap të mëvonshëm
është treguar [82] se në kushte të përshtatshme një kurbë-t mund të parashikojë një
mënyrë vlerësimi të volumit të mikroporeve dhe sipërfaqes së jashtme. Brunauer et al.
[83] sugjeroi se kurba-t korrekte do të ishte ajo e cila do të kishte të njëjtën vlerë të c si
izoterma e adsorbimit e marr në studim. Metoda-t është e kufizuar nga fakti i varësisë së
nevojshme në vlerësimet sipas B.E.T të kapacitetit monoshtresor të materialit referues,
qysh kur “t” derivohet nga n / nm; ky paraqet një problem të veçantë n.q.s vlera e c është
relativisht e ulët.
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3.3.2. Metoda αs
Me anë të një modifikimi të thjeshtë të metodës-t është e mundur të shmangim llogaritjen
e mëparshme të nm dhe të zgjerohen analizat e çdo sistemi fiziosorbimi. Për të konvertuar
të dhënat e adsorbimit standart në një formë alternative pa përmasa, nm zëvendësohet me
ns që është sasia e adsorbuar në presion relativ të para-përzgjedhur (p/p)s. Në praktikë
shpesh është e volitshme të marrësh (p/p)s = 0.4. Adsorbimi i reduktuar përkatës quhet
madhësia n/n0.4 dhe shënohet me αs. Megjithatë, izoterma e reduktuar për adsorbentin
referues jo poroz ose “kurba αs” (varësia e αs kundrejt p/p), arrin në një formë empirike
pa qenë nevoja për përcaktimin e kapacatetit të monoshtresës sipas B.E.T. Ndërtimi i
“kurbës αs” bëhet në të njëjtën mënyrë me ndërtimin e kurbës-t, duke përdorur të dhënat
αs të sistemit të veçantë gaz-trup i ngurtë (në temperaturën e punës) në vend të të dhënave
të madhësisë “t”. Nga ekuacioni është e lehtë të nxjerrësh shprehjen e mëposhtme:

atest ntest (nref ) 0.4

a ref nref (nref ) 0.4

(20)

nref./ (nref.)0.4 = αs. Kështu duke shkruajtur ntest ./ αs = Ss ne marrim shprehjen:
a test 

a ref
s
n ref 0.4 S

(21)

aref.  është sipërfaqja specifike e materialit referues.
Në parim metoda as nuk është e kufizuar vetëm tek adsorbimi i N2 dhe mund të aplikohet
për çdo sistem fiziosorbimi gaz-trup i ngurtë, pavarësisht nga forma e izotermave të tyre.
Ajo mund të përdoret për të kontrolluar vlefshmërinë e zonës B.E.T dhe gjithashtu për të
identifikuar mekanizmat individual (adsorbimin monoshtresor– shumështresor, mbushjen
e mikroporeve, ose kondesimin kapilar). Theksojmë se shembuj të ndërtimit të kurbës αs
ka plot, por ne do të përqëndrohemi vetëm tek principet e metodës αs për analizat e
izotermave dhe për referuesit e veçantë për llogaritjen e sipërfaqes specifike.
3.3.3. Metoda e ndryshimit të faktorit - f
Metoda e ndryshimit të faktorit-f [84] përdoret për të parë ndryshimet në izotermat e
adsorbimit të N2 mbi sipërfaqen e argjilave, pra për përcaktimin e sipërfaqes specifike dhe
vëllimin e poreve sipas madhësisë. Në këtë metodë izoterma e adsorbimit të një mostre të
dhënë krahasohet me izotermën e adsorbimit të një mostre referuese. Ndërtimi i këtyre
izotermave bëhet duke lexuar ordinatën e izotermës referuese dhe mostrës, pra numrin e
moleve azot të adsorbuar për intervale të presioneve relative p/p0. Llogaritet raporti i tyre
qe jep (f) për çdo presion relativ dhe pastaj ndërtohet grafiku f kundrejt p/p0. Ndryshimet
në formën e izotermës gjatë aktivizimit acid shfaqen si devijime të grafikut f nga forma
horizontale. Në këtë mënyrë nëse nuk ka ndryshime në izoterma, grafiku f do të shtrihet
horizontalisht në ordinatën f = 1.
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KAPITULLI IV. NJOHURI TË DERITANISHME TË REAKSIONIT
KIMIK TË SMEKTIKËVE ME ACIDE
4.1. Të përgjithshme
Argjilat aktive natyrore kanë aktivitet zbardhues dhe shfaqin kapacitet të lartë adsorbues
për shkak të sipërfaqes specifike të madhe të tyre [85]. Megjithatë, në krahasim me
argjilat aktive natyrore, argjilat zbardhuese të aktivizuara tregojnë një aktivitet shumë më
të lartë. Tokë zbardhuese e aktivizuar për herë të parë u prodhua nga Pfirschinger
Mineralwerke në vitin 1907 dhe nga Erdwerke Kronwinkl Franz Schmidt GmbH & Co në
vitin 1909. Trajtimi acid kryhet me acide minerale të përqendruar si; acidi sulfurik,
klorhidrik dhe fosforik. Përbërja kimike dhe struktura fizike e argjilave ndryshojnë gjatë
aktivizimit acid duke rritur vetitë specifike. Adsorbentët aktivizohen me trajtimin e tyre
me acide minerale, gjatë këtij procesi një numër i joneve metalike në shtresa tetëfaqëshe
dhe ndotësit si kalciti largohen nga trajtimi acid në temperaturë të lartë [86]. Përveç kësaj,
skajet e pllakëzave hapen dhe si rezultat i gjithë këtyre ndryshimeve, madhësia e poreve
dhe sipërfaqja rritet. Madhësia e poreve dhe sipërfaqja e argjilave të trajtuara me acid
sillen në zonën 2.0-6.0 nm përkatësisht 200-400 m2/g [86].
Vetitë acidike dhe katalitike të argjilave të aktivizuara me acid duhen patur parasysh. Pas
trajtimit acid të argjilave vërehet ndryshimi në sipërfaqen, porozitetin, llojin dhe
përqëndrimin e joneve të shkëmbyshme. Gjatë aktivizimit acid jonet Al+3 dhe Mg+2
zhvendosen nga faqet tetëfaqëshe të argjilës në hapësirat ndërshtresore dhe veprojnë si
qendra acide. Kështu aktivizimi acid promovon aktivitetin katalitik duke rritur numrin e
qendrave acide. Shumica e bentoniteve nuk janë të përshtatshme për aktivizim për shkak
të kapacitetit natyror të lartë zbardhues, megjithatë, shumica e argjilave kanë aktivitet
natyror të varfër zbardhues. Prandaj, argjilat të trajtuara me acid janë të preferuara
krahasuar me argjilat natyrore për shkak të sipërfaqes specifike të madhe dhe aftësive të
larta adsorbuese. Natyra dhe lloji i argjilës, përqendrimi i acidit, temperatura dhe koha e
trajtimit janë parametra të rëndësishëm për procesin e aktivizimin acid [85].
Tokat zbardhuese të aktivizuara me acide janë:
 Acide të ngurta
 Katalizator acidik
 Substanca adsorbuese
 Shkëmbyes kationik
 Filtra ndihmës

4.2. Efekti i trajtimeve me acid në strukturën e kristalit të smektikëve
Një sërë karakteristikash përcaktojnë efektshmërinë e një materiali si tokë zbardhuese.
Këto janë:
 Aftësia për të adsorbuar
 Vetitë katalitike
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Aftësia jonoshkëmbyese
Shpërndarja sipas madhësisë së poreve dhe grimcave

Trajtimi acid gjithashtu tret papastërtitë si kalcitet dhe zëvendëson kationet e
shkëmbyeshëm me jone hidrogjen. Trajtimi acid hap gjithashtu rrugët ndërshtresore dhe
si rrjedhim nga të gjitha këto ndryshime sipërfaqia dhe diametri i poreve rriten. Zakonisht
80 % ose më shumë e sipërfaqes së vlefshme korrespondon me pore me diametër nga 2–6
nm dhe sipërfaqja mund të rritet me trajtimin acid në 200–400 m2/g. Megjithëse rezultatet
më të sakta merren përgjithësisht nën këtë maksimum. Adsorbimi i komponimeve
organike mund të shkaktojë një orientim paralel të shtresave, ai quhet gjithashtu një
“bentonit i degraduar”.
Dombwsky dhe Handerson treguan ndryshimet e mëposhtme që smektikët kristalinë
pësojnë pas aktivizimit acid:
1. Anët e kristalit janë të hapura dhe kationet Al3+ dhe Mg2+ të shtresës oktaedrike janë të
ekspozuara ndaj acidit dhe bëhen të tretshme.
2. Diametri i poreve të sipërfaqes zgjerohet
3. Sipërfaqia specifike e smektikut rritet në maksimum dhe zvogëlohet nga trajtimi
plotësues.

4.3. Bazat e reaksionit të smektikëve me acide
Reaksioni kimik i montmoriloniteve me acide është i studiuar mirë. Të dhëna rezultojnë
nga studimi i aktivizimit acid (prodhimi i tokave zbardhuese dhe katalizatorëve),
vlerësimi i qendrueshmërise së shtresave izoluese të landfilleve, qendrueshmëria e
mineraleve argjilore në toka dhe dallimi i komponimeve të hekurit në bentonite, të cilat
treten në mënyra të ndryshme njëra prej tjetrës. Më poshtë po japim të përmbledhura
përfundime të pranuara si të vërteta dhe përfundime që janë ende në diskutim.
Sot është e pranuar nga të gjithë se rritja e përmbajtjes së magnezit dhe hekurit në
përbërje të bentoniteve e përmirëson tretshmërinë e tyre në acide. Kjo sjellje është
rrjedhojë e energjive të lidhjeve ose tretshmërive të oksideve të këtyre metaleve. Për këtë
arsye smektikët me tre nënshtresa oktaedrike (hektorit, saponit) veprojnë më shpejt me
acide se montmoriloniti me dy nënshtresa oktaedrike [87-90]. Rradha zbritëse e
tretshmërisë rezulton të jetë në këtë mënyrë Mg2+ > Fe2+ > Fe3+ > Al3+. Cicel & Novak
[91] treguan se tretshmëria e Nontroniteve me të njëjtën përbërje stekiometrike është më
e ulët se e montmorilonitit me zëvendësim izomorf të hekurit. Kjo shpjegohet me faktin
se tensionet e rrjetës kristaline të cilat shfaqen kur shtresa oktaedrike plotësohet me
katione të ndryshëm ndikojnë në përmirësimin e tretshmërisë. Brindley & Youell [92]
dhe Osthaus [93] postuluan, se Al IV tretet shumë më ngadalë se sa Al VI, dhe mbi bazën e
këtij supozimi zhvilluan një metodë për përcaktimin e formulës strukturore të
smektikëve. Studime më të reja tregojnë një pavarësi të tretshmërisë së aluminit nga
numri i tij i koordinimit [94]. Nënshtresa tetraedrike pa zëvendësim të aluminit është
pothuaj e patretshme me acide [95].
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4.3.1. Kinetika e reaksionit
Reaksioni i smektikëve me acide përshkruhet si reaksion i rendit të parë përsa i përket
tretjes së kationeve të nënshtresës oktaedrike [96]. Për rrjedhojë mund të flasim për një
varësi lineare midis përqendrimit të kationeve dhe shpejtësisë së reaksionit. Gastuche
[97], Granquist & Gardner – Sumner [98] si dhe Abdul – Latif [99] përdornin një tepricë
të konsiderueshme acidi, dhe në këtë mënyrë e kishin të pamundur të përcaktonin rendin
e reaksionit sipas përqendrimit të acidit. Osthaus [93] ishte i pari që në 1956 përdori
përqendrime të ndryshme të acidit, dhe kështu arriti në përfundimin se rendi i reaksionit
smektik acid është gjithashtu 1 edhe sipas acidit. Kjo do të thotë se shpejtësia e reaksionit
ndikohet në të njëjtën masë nga ndryshimi i përqendrimit të argjilës apo acidit.
Vrojtimi termodinamik i këtij reaksioni bazohet mbi trajtimin e tij si një sistem homogjen
dhe justifikohet si i tillë nga Osthaus [93] nëpërmjet mufatjes së smektikëve. Duke
supozuar se paketat shtresore të smektikëve janë plotësisht të shpërbëshme, ato mund të
mendohen si një sistem gati homogjen. Për rrjedhojë mund të llogariten shpejtësi reale të
reaksionit dhe energji të tij të aktivizimit.
Cicel & Novak [91] gjetën natyrisht, se ligjet e zakonshme të kinetikës nuk mund të
përdoren për sisteme jo homogjene. Megjithatë, për të krahasuar tretshmëritë e
smektikëve me njëra tjetrën, ata krijuan “kohën e përgjysmimit të tretësirës” (t0.5). Ky
informacion përftohet grafikisht duke paraqitur raportin e sasisë së tretur të secilit kation
me sasinë e përgjithshme të tij (boshti y) në varësi të kohës (boshti x). Sipas Novak &
Cicel [100] (t 0.5) varet kryesisht nga zëvendësimet izomorfe në nënshtresën oktaedrike,
dhe mund të llogaritet sipas ekuacionit:
ln(t 0.5) = 3.95 – 1.96 * Fe IV – 2.30 * Mg IV

(22)

Kjo formulë është testuar në pesëmbëdhjetë bentonite me përbërje shumë të ndryshme
nga njëri tjetri, dhe për këtë arsye mund të shihet si e vlefshme për të gjithë rastet e
bentoniteve.
Pozicioni i preferuar i sulmit të protoneve në sipërfaqen e mineraleve argjilore diskutohet
ende në mënyrë kontroverse: Miller [101] krahason tretshmërinë e kaolinave dhe
smektikëve. Ai përcakton se egziston një varësi nga madhësia e grimcës për kaolinat dhe
se për smektikët kjo varësi nuk egziston. Duke u nisur nga ky përfundim ai thotë se sulmi
acid tek kaolinat ndodh përmes sipërfaqes së jashtme të tyre dhe për smektikët nga e
gjithë sipërfaqja (Figura 4.1). Me eksperimente të ngjashme me këtë Cicel & Novak [91]
gjetën reaksione pak më të shpejta për smektikët me madhësi më të vogël të grimcave.
Fahn [95] nëpërmjet studimeve me mikroskopinë elektronike arrin në përfundimin se
sulmi i protoneve ndodh me përparësi në cepat e grimcave të argjilës. Mills et al., [102]
dhe Kaviratna [103] gjithashtu flasin për një sulm me përparësi të cepave të argjilës.
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Figurë 4.1: Mekanizma të mundshëm të sulmit të protoneve mbi nënshtresën oktaedrike:
Përshkueshmëri e postuluar për protonet përmes cepave dhe përmes nënshtresës
tetraedrike (sipas Miller 1965). 4.a: neutralizimi i një grupi OH të nënshtresës oktaedrike
përmes cepit ose sipërfaqes; 4.b : lidhje e një protoni tjetër tek AlO, ose AlOH; 4.c : tretje
e Al të protonuar
Ndryshime strukturore të smektikëve në prani të acideve fillojnë me një shkëmbim
kationik (kationet që gjenden ndërmjet shtresave shkëmbehen përkundrejt H+) dhe
përfundojnë me një shpërbërje hap pas hapi të nënshtresës oktaedrike [104]. Gjatë këtij
procesi struktura e smektikëve pasurohet me silic Si në një fazë amorfe.
Studimet me sprektrometrinë infra të kuqe tregojnë se kemi prishje të lidhjeve Al – O –
Al dhe njëkohësisht krijim të lidhjeve Si – O – H. Ky reaksion ka si rrjedhojë, përveç
procesit të pastër të tretjes, edhe një strukturim të ri të pjesëve të mbetura të nënshtresës
tetraedrike. Kjo fazë përshkruhet si amorfe ose si acid silicik i tretshëm në hidroksid
natriumi. Sipas Kogler [105] tokat zbardhuese përbëhen në 20 – 50% të tyre nga acid
silicik i tretshëm në hidroksid natriumi.
Produkti i reaksionit të montmorilonitit me acide është ose pjesërisht montmorilonit dhe
acid silicik, ose montmorilonit me shumë defekte strukturore [106]. Nëpërmjet DTGA
mund të vërtetohet se acidi silicik i pastër është i hidratuar. Rhodes & Brown [107]
studiuan acidin silicik nëpërmjet Rezonancës Magnetike Bërthamore, dhe gjetën një
renditje atomike të acidit silicik amorf, që ngjan me atë të një shtrese tetraedrike. Sipas
Banin & Ravikovitch [108] shpërbërja e montmorilonitit fillon me vendosjen e një
protoni në hapësirën midis shtresave. Krijohet një H–Montmorilonit i paqendrueshëm, që
tenton drej një autotransformimi. Gjatë kësaj H+ migron në nënshtresën oktaedrike duke
çliruar alumin, i cili difundon në hapësirën midis shtresave si një kation [109-114].
Shpërbërja e nënshtresës oktaedrike vazhdon më tej përmes një shkëmbimi të ri kationik
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(Al3+ ↔ H+). Tretja e mineralit vazhdon për aq kohë sa H+ për shkak të tepricës së tij
mund të depërtojë ende në hapësirën midis shtresave.
Ndryshimet morfologjike u studiuan nga Fahn [95] nëpërmjet mikroskopisë elektronike.
Ai vuri re se pas trajtimit acid krijohej një strukturë e shkrifët dhe poroze me gjithnjë e
me pak vendosje paralele të shtresave ndaj njëra tjetrës. Rrjetat ose zinxhirët e SiO4 të
mbetura pas tretjes së nënshtresës oktaedrike krijojnë acid silicik voluminoz dhe amorf.
Duke qenë se ato gjenden në anët e grimcës vepron si një pykë mbi shtresat e mbetura,
dhe shkakton një deorientim të tyre. Christidis et al., [115], [116] vënë re nje mufatje në
rritje të paketës së shtresave me zgjerime voluminoze të orientuara në anët e saj.

4.4. Vetitë dhe auto-transformimi i H+ - të shkëmbyeshëm në mineralet
argjilore
Aciditeti i smektikëve të patrajtuar me acid ka dy burime: 1. Kationet e kompensueshme,
të cilat mund të kenë një efekt polarizues të fortë në koordinimin e molekulave të ujit,
shumica e të cilave janë në hapësirën ndërshtresore dhe nuk janë lehtësisht të
pranueshme; 2. Qendrat aktive në cepat e shtresës së argjilës, ku ndodh “këputja” e
lidhjeve dhe formimi i lidhjeve të pangopura. Kjo mund të kompensohet nga formimi i
grupeve OH, që çon drejt qendrave acide të Bronstedit të tilla si Si-OH dhe gjithashtu
drejt formimit të joneve Al3+ dhe Mg2+ të pangopur që sillen si qendra acide të Lewisit në
skajete shtresës [117]. Hapi i parë në trajtimin acid është që, protonet zhvendosin kationet
e shkëmbyeshme dhe pastaj atakojnë shtresat [118]. Reaksioni i shkëmbimit është i
shpejtë nëqoftëse ka një kontakt të mirë midis acidit dhe smektikëve, si dhe sasia e
protoneve të vlefshme duhet të jetë e mjaftueshme. Shpejtësia e zëvendësimit është e
pavarur nga smektiku nëqoftëse minerali përmban vetëm shtresa mufatëse. Në kontrast
me smektikët e ngopur me metale kationesh, smektikët e ngopur me protone janë të
paqendrueshëm. Shtresat atakohen nga protonet e hidratuara ndërshtresorë dhe
sipërfaqësorë edhe pas tharjes së argjilës, njësoj siç ndodh në tretësirë. Ky proces, i
njohur si “vetë-transformim”, ndryshon spontanisht H+ e smektikëve drejt formës së tyre
(Al3+, Fe3+, Mg2+) me kalimin e kohës [119]. Në dispersionin ujor në 900C, procesi ndodh
plotësisht brenda 4 ditëve [120]. Studimi i vetive të lidhjes H+ - argjilë kërkon një ngopje
maksimale nga protonet dhe stabilitet të produktit. Për këtë qëllim janë studiuar metoda të
ndryshme. Titrimet potenciometrike të fraksioneve të imta të protoneve të ngopura të
bentoniteve janë përdorur për karakterizimin e zonave acide në kufirin ndarës smektikë –
ujë. Kurbat e titrimit kanë treguar që numri i zonave të forta acide ndryshon dhe llogaritet
60 – 95% të aciditetit total [120]. Shpërndarja e ngarkesës së shtresave në të gjitha
mostrat është johomogjene. Kjo shpërndarje është ndryshuar pas trajtimit me oksalat të
mostrave, për shkak të largimit të fazës gati të tretshme që mund të bllokojë zonat e
shkëmbyeshme.
Pas vetë-transformimit, metoda e shkëmbimit të alkilamoniumit [121] zbulon shpërndarje
johomogjene të ngarkesës dhe rënie të ngarkesave të larta në fraksionet e shtresave.
Krahasimi i kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK) të përftuar nga kurbat
potenciometrike dhe KSHK-it të llogaritur nga ngarkesa mesatare e shtresës tregon se
atakimi i protoneve ndodh nga skajet e grimcave. Megjithatë për disa mostra ataku
strukturor mund të ndodh nga hapësira ndërshtresore. Vetë – transformimi i lidhjes H+ Krenaida Taraj
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smektikë zvogëlon ngarkesën mesatare të shtresës. Protonet atakojnë Mg2+ në oktaedra
gjatë vetë-transformimit. Zvogëlohet numri i qendrave të forta acide dhe rritet numri i
qendrave të dobta acide me kalimin e kohës. Të dhënat e fituara nga titrimi u përdorën në
llogaritjen termodinamike të shpërndarjes së afinitetit të protoneve. Zgjidhja numerike e
një ekuacioni integral adsorbimi tregon një shpërndarje të vazhdueshme të qendrave
protonike bashkëvepruese. Shpërndarja e afinitetit të protoneve dedekton qartësisht deri
në pesë qendra bashkëveprimesh të ndryshme protonesh në të gjithë sistemin smektikë –
ujë, brenda zonës së pH 2 deri 12 ku zhvillohet eksperimenti. Numri i qendrave të forta
acide zvogëlohet me kohën dhe numri i qendrave të dobta acide rritet me përparimin e
auto-transformimit. Qendrat e forta acide lidhen me protonet e lira të pranishme në
dispersion ndërsa qendrat e dobëta acide lidhen me largimin e kationeve të lira
strukturore Al3+, Fe3+, Mg2+ ose tipeve të tyre të hidrolizuara dhe deprotonimin e grupeve
SiOH. Këto rezultate tregojnë burimin e aciditetit në bentonitet e aktivizuara me acid
[122]. Jonet alumin të hidratuara në dispersionin e ngopur me protone kontibuojnë tek një
grup me qendër acide të dobët, e cila përfshin katione oligomerike të hidroksoaluminit.
Numri i këtyre qendrave rritet gjatë procesit të vetë-transformimit. Dispersioni i
përgatitur i freskët me protone të ngopura tregon vlera të ulëta pH dhe grimcat
bashkëveprojnë nga skaji në sipërfaqe. Kjo rrit viskozitetin në krahasim me format bazike
në pH afërsisht 7 [123]. Një studim kinetik i shpërbërjes së protonit të promovuar të K+ montmorilonitit në tretësirë me përqendrime konstante KCl duke përdorur titrimin dhe
grumbuj eksperimentesh ekuilibri, tregon që ndodh si adsorbimi i H+ dhe shpërbërja e
Al3+ [124]. Minerale argjilore të ndryshme janë trajtuar me HCl ose NaOH në
temperaturë dhome për 2 javë për të marrë informacion mbi ndryshimin e ngarkesës të
sipërfaqes. Të dyja trajtimet çojnë drejt një rritje të ngarkesës sipërfaqësore, ndërsa vlera
e ngarkesës aktuale rritet dhe zvogëlohet në varësi të mineralit dhe trajtimit.
Heterogjeniteti i grupeve sipërfaqësore të ngarkuara vihet re në mineralet natyrore. Gjatë
trajtimit acid numri i grupeve funksionore sipërfaqësore me aciditet të ulët rritet, ndërsa
numri i grupeve me karakter të fortë acid zvogëlohet. Shpërbërja e Al3+mbizotëron mbi
Si4+ në trajtimet acide. Iliti dhe kaoliniti janë më rezistent ndaj atakimit acid. Zona
sipërfaqësore e mineraleve e llogaritur sipas izotermave të adsorbimit me ujë dhe azot
rritet me trajtimet acide dhe alkaline. Efektet e atakimeve acide dhe alkaline kontrollohen
nga karakteri individual i mineraleve.

4.5. Vetitë katalitike të mineraleve argjilore të aktivizuara me acid
4.5.1. Smektikët
Natyra e kationeve të shkëmbyeshme prek kryesisht aciditetin e argjilave katalitike për
shkak të formimit të qendrave të forta acide që rezultojnë nga fuqia e tyre polarizuese.
Aktiviteti i lartë katalitik i montmorilonitit me Al3+- të shkëmbyeshëm i detyrohet
polarizimit të madh të molekulave të ujit gjatë koordinimit të kationit Al3+ duke rritur
aciditetin e fortë Bronsted [125]. Montmorilonitet e ngopura me H+ me aktivitet katalitik
të konsiderueshëm mund të pregatiten në sajë të dekompozimit termik të argjilave
amoniakale [126-128], megjithatë një rrugë tipike është aktivizimi acid me një mineral
acid. Argjilat e aktivizuara me acid janë me interes në rolin e tyre si mbështetës me
sipërfaqe të lartë për katalizatorë mjedisorë. Produktet komerciale trajtohen normalisht
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me një sasi të caktuar acidi, të mjaftueshme për të larguar numrin e kërkuar të kationeve
oktahedrike me qëllim optimizimin e sipërfaqes specfike dhe aciditetit Bronsted për një
aplikim të caktuar. Rrjedhimisht, nuk janë shumë të shpeshtë vlerësimet sistematike se si
shpërhapja e dekompozimit acid të mineralit parësor kontribuon në aktivitetin katalitik.
Disa studime katalitike tregojnë aplikimin e montmorilonitit komercial të aktivizuar me
acid, K-katalizator. Flessner et al., [129] investigoi aciditetin sipërfaqësor të një serie Kkatalizatorësh duke përdorur një zonë të gjerë teknikash eksperimentale komplementare.
Metodat e ndryshme të përdorura lejojnë një karakterizim pak a shumë komplet të
aciditetit sipërfaqësor. Aktiviteti katalitik i montmorilonitit të aktivizuar me acid drejt
reaksioneve të katalizuar me acid Bronsted varet kryesisht nga shkalla e trajtimit acid.
Janë përdorur dy modele të kundërta reaksionesh. I pari përfshin reaktant me polaritet të
lartë, shtesë e katalizatorit acid të 3, 4-dihidropiran në metanol. Molekula e dihidrofuranit
protonizohet per të dhënë një karbokation të stabilizuar që reagon me metanolin duke
formuar tetrahidropiranil si produkt të vetëm. Reaksioni i dytë, përfshin një reagues
hidrofobik jo polar, është rirregullimi i acidit të katalizuar të alfa – pinenit në kamfen.
Kushte trajtimi optimale për një katalizator argjilë të trajtuar me acid varet nga tipi i
rekasionit të katalizimit [130]. Trajtimi acid i Ca2+- montmorilonitit rrit kryesisht
efektivitetin e tij si një mbështetës për ZnCl2 katalizatori i alkiluar Friedel – Crafts.
Kushte trajtimi optimale vendosen dhe më pas vihet re një ndërveprim sinergjik midis
kripës së adsorbuar dhe argjilës së aktivizuar me acid [131]. Aktiviteti maksimal lidhet
me kohën e gjatë të trajtimit acid. Karakterizimi struktural me XRD, spektroskopia MANMR dhe analiza elementare sugjerojnë se ka një mbetje të vogël minerali argjilor në
shumë mbështetës aktivë. Një seri progresive montmorilonitesh të trajtuara me acid dhe
një zonë poroze silice u testuan për efektivitetin e tyre si mbështetës për katalizatorin e
alkiluar ZnCl2. Aktivitetet katalitike më të larta lidhen me poret sinjifikative me diametër
prej 10–12 nm. Mbështetës me pore më të vogla se përmasat e mësipërme prodhojnë
katalizatorë me aktivitet të ulët.
Minerale të ndryshme argjilore me përbërës të ndryshëm kationesh oktahedrike të tillë si,
montmorilonite të pasura me magnez ose alumin, një smektikë ferrik, një hektorite
shplahen me acide si H2SO4 ose HCl. Përqendrimi i acidit dhe temperaturat e trajtimit
zgjidhen për të kontrolluar shtrirjen e aktivizimit. Përbërja elementare e materialeve
nistore nuk ka një kontribut domethënës në aktivitetin katalitik të 2, 3-dihidrofuranit me
metanolin për të fituar eterin tetrahidropiranil. Përbërja luan një rol të rëndësishëm në
kontrollin e kushteve të kërkuara për optimizimin e aktivitetit katalitik. Aciditeti Bronsted
dhe aktiviteti katalitik i materialeve përfundimtare janë të larta për mostrat e pregatitura
me trajtime acide të buta, por zvogëlohen sa më shumë katione oktahedrike largohen.
Qendrat acide të formuara në montmorilonitin e trajtuar me acid janë mjaft të forta për të
prodhuar tetrahidropiranil edhe në 80%. Megjithatë hektoriti i trajtuar me acid nuk tregon
aktivitet katalitik. Spektroskopia FTIR është mjaft e ndjeshme ndaj strukturave të
atakuara nga acidi. Dipleti oktahedrik korrelohet mirë me aciditetin (përcaktuar nga
desorbimi termik i ciklohekzilaminës) dhe aktivitetin katalitik për testin e zgjedhur të
reaksionit [132-135]. Aktiviteti katalitik i montmoriloniteve në dimerizimin e acidit oleik
rritet përgjatë aktivizimit të butë me HCl. Megjithatë, aktiviteti i një katalizatori me rreth
50% Al3+ oktahedrik të larguar është i krahasueshëm me atë të mineralit argjilor
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tëpatrajtuar. Smektikët e aktivizuar me acid mund të konvertojnë alkenet nga
dekompozimi termik i polietilenit me densitet të lartë në gaze të lehtë dhe aromatik.
Kthimi total rritet nga trajtimi me acid edhe nga temperatura. Sasia e produkteve
aromatike është shumë e madhe për katalizatorët e pregatitur me kohë të shkurtër trajtimi
acid.

4.6. Metodat e investigimeve
Metodat e përdorura për karakterizimin e silikateve të aktivizuara me acid përfshijnë
analizat kimike, XRD, spektroskopia Mosbauer, transformimin Furier infra i kuq (FTIR)
dhe spektroskopinë Mas-NMR, skanim me mikroskop elektronik, mikroskopi elektronike
me trasmision (TEM), aciditeti, sipërfaqja specifike dhe përcaktimi i përmasave të poreve
etj. Zakonisht një kombinim i disa metodave nevojitet për një karakterizim të
mjaftueshëm të materialit të përftuar [118], [133], [136]. Analizat kimike të produkteve të
ngurta ose të lëngëta reaguese, spektroskopia infra e kuqe IR dhe spektroskopia MAS –
NMR janë shumë të ndjeshme nga natyra dhe përbërja e atomeve oktahedrike dhe
rrjedhimisht edhe nga ndryshimet që ndodhin në faza të ndryshme prej atakimit acid
[132-133]. Spektroskopia infra e kuqe IR përdoret për identifikimin e mineraleve
kryesore dhe përzierjeve në fraksionet e imëta të bentoniteve. Gjithashtu është një teknikë
rutinë karakterizimi për argjilat e trajtuara me acid, shumë të ndjeshme ndaj
modifikimeve të strukturës së argjilës nga aktivizimi acid. Duke qenë se protonet
penetrojnë në shtresat e argjilave dhe atakojnë grupet OH, dehidroksilimi i lidhur me
çlirimin e mëtejshëm të atomeve oktahedrike mund të ndiqet nga ndryshimet në bandat
karakteristike të adsorbimit për shkak të vibrimeve të grupeve OH dhe kationeve
oktahedrike.
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PJESA EKSPERIMENTALE
KAPITULLI V. METODAT INSTRUMENTALE DHE
PROCEDURAT EKSPERIMENTALE
5.1. Metodikat dhe aparaturat e përdorura
5.1.1. Larja e argjilës dhe përcaktimi i lagështisë
Një nga mënyrat e thjeshta të përpunimit të alumo-silikateve për përmirësimin e vetive
adsorbtive të tyre është ajo e aktivizimit me anën e acideve. Për këtë fillimisht u bë larja e
argjilës për të larguar komponentët e panevojshëm që përmbahen në të, siç është rëra etj.
Në një beker me vëllim 3 litër hedhim 3000 ml ujë të distiluar. Pastaj aty shtuam 300 g
tokë (nga zona e Prrenjasit) dhe e përziem për 1 orë rresht me përzierës mekanik. Pas 1
orë e ndërpresim përzierjen dhe e lemë tretësirën e formuar për 10 min të dekantojë.
Argjila përveç SiO2 të lidhur përmban dhe rërë të lirë. Rëra e mbetur ne fund ndahet
paraprakisht me dekantim të njëpasnjëshëm, duke kaluar suspensionin në një beker tjetër
me vëllim 3 litra. E lamë në beker të dekantojë për 5 min të tjera. Sërish ndajmë
suspensionin nga pjesa e poshtme, duke e kaluar suspensionin në një beker të tretë, po me
vëllim 3 litra dhe e lëmë të dekantojë për 24 orë. Më pas suspensioni hidhet në një enë të
hapur dhe lihet të thahet në ambjent.
Pas tharjes në temperaturë ambienti, argjila e përftuar bluhet në trajtë pluhuri në një
havan porcelani. Kësaj argjile të përftuar i masim lagështinë, duke e peshuar para dhe pas
tharjes në temperaturën 1500C nën vakum 0.08 mbar, për 2 orë. U peshuan rreth 10 g
mostër argjilë Prrenjasi në një ampulë qelqi (skema e adsorbimit të gazeve) në peshore
analitike me saktësi 0.1 mg. Mostrën e lamë për 2 orë të thahej brenda një furre tubolare
të hapur nga lart, të pajisur me një rele për termostatin. Për leximin e temperaturës së
furrës u përdor një aparaturë digitale e firmës “Greisinger” me një saktësi 0.1 K e pajisur
me një termoçift, që futej brenda në furrë. Matjet e vakumit të thellë u kryen me një
sensor të llojit Piran, që mat në intervalin 10-6–10-3 atm. Pompa e vakumit e përdorur
është Edwards Modeli E2M1.5 me 2 shkallë. Pas 2 orësh ndërpritet procesi i tharjes dhe
pasi ftohet ampula peshohet në të njëjtën peshore analitike. Me diferencë peshash gjejmë
sa është sasia e ujit të larguar pas tharjes.
5.1.2. Procedura e aktivizimit acid
Për aktivizimin e argjilës me H2SO4 në kushte laboratorike u ndërtua paisja e paraqitur në
figurën më poshtë.
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Figurë 5.1: Skema e aparaturës për aktivizimin e argjilës me H2SO4
Në balonin me 2 gryka me kapacitet 1 litër u hodh argjilë e tharë dhe e thërrmuar, acid
sulfurik dhe ujë i bidistiluar. Baloni është i pajisur me termometër dhe një ftohës prej
qelqi (për kondensimin e avujve dhe rikthimin e tyre në balon). Baloni vendoset mbi një
përzierës magnetik me ngrohje. Temperatura e aktivizimit u mbajt 900C. Sasia e H2SO4
në tretësirë ndryshohet nga 10 – 50% e llogaritur përkundrejt masës së argjilëssë thatë.
Kështu për aktivizimin me 10% acid sulfurik ndaj argjilës së thatë për rastin e 20 g
argjilë, shtohet 160 g tretësirë acidi sulfurik. Tretësira duhet të përmbajë 1.21 ml (2.22g)
H2SO4 96% dhe 157.78 ml ujë të bidistiluar. Pra përqendrimi i tretësirës acide duhet të
jetë 0.1432 M. Dendësia e ujit të bidistiluar është1 g/cm3, kurse dendësia e acidit sulfurik
është 1.835 g/cm3.
Pas shtimit të sasisë së argjilës dhe tretësirës acide përkatëse baloni mbyllet dhe vihet në
pune përzierësi magnetik [137-138]. Pas fillimit të vlimit aktivizimi acid zgjati 3 orë. Pas
mbarimit të aktivizimit, suspensioni filtrohet nën vakum. Argjila pastrohet nga acidi me
anën e shplarjes me ujë të distiluar të ngrohur paraprakisht në 700C. Larja e plotë
kontrollohet me indikator BaCl2 deri në zhdukjen e plotë të joneve sulfat. Pas larjes së
plotë të argjilës nga acidi, ajo thahet në 1050C, e më pas shtypet. Duhet patur parasysh që
në llogaritjen e ujit që shtojmë gjatë aktivizimit merret në konsideratë dhe uji që ka vetë
argjila.
Në tabelën e mëposhtme jepet përqendrimi i acidit në lidhje me lëndën e thatë si dhe
sasitë e acidit sulfurik dhe ujit të bidistiluar të përdorur për të fituar përqendrimet e
përcaktuara.
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Tabelë 5.1: Formulimi i përzjerjes argjilë + H2SO4 + H2O
10%

15 %

22%

28.5 %

30%

35%

40%

50%

Argjilë (g)

20

20

20

20

20

20

20

20

H2SO4 ml

1.21

1.93

3.07

4.36

4.67

5.86

7.26

10.89

H2O ml
Përq.Molar

157.77 155.71 154.36
0.143

0.232

0.371

152
0.537

151.43 149.3 146.66
0.577

0.734

0.927

140
1.456

5.2. Adsorbimi i azotit mbi materialet e ngurta poroze
5.2.1. Karakterizimi i sipërfaqeve
Materialet poroze si qymyri aktiv, zeolitet, dhe lloje të ndryshme argjilash gjejnë një
përdorim të gjerë në industrinë kimike si për shembull në proçeset e pastrimit dhe
ndarjes, si shkëmbyes jonik, si katalizatorë ose si mbartës katalizatorësh. Mundësitë e
përdorimit të tyre vijnë për shkak të kapacitetit adsorptiv dhe adsorbimit selektiv të këtyre
materialeve, veti të cilat janë të lidhura ngushtë me strukturën e sipërfaqes së tyre.
Kapaciteti adsorbtiv në të tilla raste ka si masë të tij sipërfaqen specifike të materialit (pra
sipërfaqen që i takon një grami). Për shkak të tendencës për të arritur gjendje me energji
të lirë minimale, selektiviteti adsorptiv është kryesisht i lidhur me energjinë që çlirohet
gjatë proçesit të adsorbimit. Përcaktimi i këtyre dy vetive përbën edhe karakterizimin
thelbësor të materialeve poroze dhe përcakton mundësinë e përdorimit të tyre në proçese
të ndryshme. Për shkak të sipërfaqes së çrregullt (të varur edhe nga mënyrat e përgatitjes
së materialit) është i pamundur një përcaktim me rregulla të thjeshta gjeometrike i
sipërfaqes dhe porozitetit të këtyre materialeve. Një metodë, e cila është provuar si nga
më efikaset për përcaktimin e vetive të përmendura më lart është ajo e adsorbimit të
gazeve nga materiali që studiohet. Në këtë studim është përdorur një aparaturë
vëllimetrike prej qelqi, e cila parashikohet që mund të përcaktojë me saktësi të
kënaqëshme sipërfaqen specifike dhe shpërndarjen e vëllimit të poreve të materialeve
poroze.
5.2.2. Teknika e matjes vëllimetrike të adsorbimit të gazit N2 mbi sipërfaqen e
argjilës në 77 K
5.2.2.1. Ndërtimi i paisjes eksperimentale
Në figurën më poshtë është paraqitur në mënyrë skematike aparatura e përdorur për
matjen e adsorbimit të gazeve. Për sa u përket pjesëve përbërëse kryesore ajo nuk
ndryshon shumë nga aparaturat komerciale. Ndryshimi kryesor është se rezervuari i gazit
dhe rubinetat e përdorur këtu janë prej qelqi dhe jo prej metali. Rubinetat këtu hapen dhe
mbyllen në mënyrë manuale dhe jo automatikisht si në aparaturat komerciale. Madhësitë
që maten janë presioni atmosferik p0 dhe presioni p1 në „vëllimin e vdekur“, i cili
përmbledh rezervuarin e gazit dhe zonën midis rubinetave të qelqit R1 dhe R2. Presioni u
mat nëpërmjet një sensori diferencial i firmës „Greisinger“ me saktësi 100Pa. Rubineti i
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qelqit R1 shërben për mbylljen e enës së mostrës gjatë peshimit të saj nën vakum.
Nëpërmjet rubinetit R4 komandohet hyrja e azotit ose e heliumit në rastin e përcaktimit të
vëllimit të mostrës, ndërsa nëpërmjet rubinetit R3 kryhet evakuimi i aparaturës.
Nëpërmjet rubinetit R2 ndahet rezervuari i gazit nga ena e mostrës. Lidhja e aparaturës së
qelqit me pompën e vakumit, me sensorin e presionit, me bombolën e azotit dhe me atë të
heliumit u bë nëpërmjet tubash prej kauçuku butilik të përshtatshëm për ruajten e
presionit. Evakuimi i aparaturës kryhet me një pompë vakumi me disqe rrotulluese me dy
shkallë e firmës „Edwards“ që arrin të krijojë vakum deri në 10-6atm. Përpara pompës u
përdor gjithmonë një kurth i mbushur me azot të lëngët. Vakumi që arrihet nga pompa
matet me një sensor të llojit PIRANI me interval të matjes 0.1 – 1000Pa. Tharja e mostrës
u krye në temperaturatë ndryshme.
5.2.2.2. Llogaritja e sasisë së adsorbuar të mostrës
Për llogaritja e sasisë së adsorbuar të mostrës u krye nga ndarja e aparaturës në tre pjesë
volumetrike të cilat janë: rezervuari i gazit, zona e rubinetave të qelqit midis rubinetave 1
dhe 2 si dhe ena e provës. Para se të hapet rubineti i provës [R1] rezervuari i gazit është
ndarë nga dy zona të tjera. Pasi hapen të tre zonat që lidhen me njëra tjetrën, për secilën
prej këtyre tre zonave për çdo hap të adsorbimit bëhet një bilanc i masës duke përdorur
ligjin e gazeve ideale. Në rezervuarin e gazit me vëllim VRG kemi temperaturën e mjedisit
(e cila mund të matet drejtpërdrejt në mjedis) TRG. Përpara hapit të adsorbimit ai ndodhet
nën presionin P0RG dhe pas adsorbimit kemi presionin P1RG. Kështu për ndryshimin e
sasisë së materialit në rezervuarin e gazit kemi:
n RG 

( P1RG  P0 RG )VRG
RTRG
(23)

Në zonën midis rubinetave të qelqit ndërmjet rubinetave R1 dhe R2 me vëllim VRQ
mbizotëron gjithashtu temperatura e mjedisit. Bilanci i masës për këtë zonë jepet nga
presioni para dhe pas adsorbimit.

n RQ 

( P1RQ  P0 RQ )VRQ
RTRQ

(24)

Në enën e mostrës me vëllim VEM mbizotëron temperatura e banjës së termostatizimit Tm
(m për mostrën). Në enën e mostrës në pjesën që qëndron jashtë banjës së termostatizimit
deri në rubinetin R1 kemi një gradient temperature që niset nga temperatura e mjedisit
dhe përfundon në temperaturën e azotit të lëngët. Në rastin e azotit të lëngët temperatura
e enës së mostrës nuk matet direkt, por gjendet nëpërmjet presionit atmosferik të ditës.
Me presionet e matura në enën e mostrës para dhe pas hapit të adsorbimit si dhe me
vëllimet e njohura të enës së mostrës VEM dhe të mostrës Vm kemi sasinë e materialit të
adsorptivit në fazën e gaztë.
n EM 
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Sasia e materialit të adsorbuar gjatë një hapi adsorbimi nads del si diferencë e bilancit të
përgjithshëm të sasive të materialit. Sigurisht që sa gaz ka hyrë në zonën e mostrës, po aq
ka dalë nga rezervuari i gazit. Kështu nga barazimet (23) dhe (25) del se:
nRG=nRQ+nEM+nads

(26)

Ndryshimi i sasisë së materialit nRQ në zonën e rubinetave të qelqit midis rubinetave R1
dhe R2 është vetëm një korekturë. Ndryshimi i sasisë së materialit në rezervuarin e gazit
ΔnRG është nga pikëpamja sasiore po aq i madh sa shuma e tre ndryshimeve të tjera të
sasisë së materialit. Vlera e llogaritur e sasisë së materialit të adsorbuar i përket një hapi
adsorbimi. Në paraqitjen grafike të një izoterme kemi shumimin e sasisë së materialit të
çdo hapi të veçantë në mënyrë që të marrim një grafik të sasisë së përgjithshme të
materialit të adsorbuar kundrejt presionit. Normalisht sasia e materialit të adsorbuar i
relatohet masës së adsorbentit.

Figurë 5.2: Paraqitja skematike e aparaturës së adsorbimit të gazeve
5.2.2.3. Përcaktimi i vëllimit të rezervuarit të gazit dhe i vëllimit në zonën midis
rubinetave të qelqit
Për përcaktimin volumetrik të vëllimit të rezervuarit të gazit VRG dhe të vëllimit midis
rubinetave të qelqit VRQ u lidh një enë referuese në hyrjen e enës së mostrës. Vëllimi i
enës referuese u përcaktua paraprakisht në mënyrë gravimetrike me ujë, ena referuese u
evakua para çdo hapi cikli matjeje. Në rezervuarin e gazit u la të hyjë ajër deri në një
presion të matur P0 prej rreth 0.1MPa. Pas stabilizimit të presionit u hap rubineti i enës së
mostrës dhe u mat presioni i ri P1. Me ndihmën e ligjit të gazit ideal mund të llogariten
kështu vëllimet e rezervuarit të gazit dhe të zonës midis rubinetit të qelqit. Për eleminimin
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e gabimeve sistematike në përcaktimin e vëllimit të enës së mostrës, vëllimi i saj nuk
përcaktohet nëpërmjet peshimit pas një mbushjeje më lëng, por në të njëjtën mënyrë sikur
të kishim edhe mostrën brenda enës. Kështu sigurojmë të njëjtat kushte për të dyja matjet.
Për përcaktimin e vëllimit të enës së mostrës dhe të mostrës përdoret Helium.
Përcaktimet e vëllimit të enës së mostrës VEM dhe të mostrës VM kryhen në të njëjtën
mënyrë vetëm që gjatë përcaktimit të vëllimit të enës merret një vëllim i mostrës i njohur
i barabartë me zero. Rezervuari i gazit përpara çdo matjeje mbushet deri në një presion të
njohur P0. Ena e mostrës është evakuar paraprakisht. Pas zgjerimit të gazit në enën e
mostrës në të gjithë vëllimin kemi presionin e ri P1. Kështu kemi: P0VRG = P1 (VRG +
VRQ + VEM - VM) duke nxjerrë në dukje vëllimin e mostrës marrim:
VM = (1-P0/P1) VRG + VRQ + VEM

(27)

Përcaktimi i vëllimit të mostrës me helium kryhet në temperaturën e dhomës. Në këto
kushte adsorbimi i heliumit mbi sipërfaqen e adsorbentit është shumë i vogël dhe i
neglizhueshëm. Gjithashtu edhe saktësia e llogaritjeve me ligjin e gazeve ideale në këto
kushte është e kënaqshme.Vëllimi i enës se mostrës llogaritet duke marrë në barazimin e
mësipërm një vëllim të „njohur“ të mostrës, VM = 0
VEM = (P0/P1-1) VRG – VRQ

(28)

5.2.3. Proçedura e matjeve me aparaturën e adsorbimit të gazeve
Pas peshimit të ampulës së bashku me argjilën e evakuar, u krye dhe një herë evakuimi i
gjithë aparatit të rezervuarit të gazit. Për të përcaktuar vëllimin që zë argjila në enën e saj
matjet kryhen me gazin Helium, pasi jemi në kushtet e evakuuimit të gjithë sistemit.
Fillimisht u krye shplarja 2 herë e gjithë aparatit me një sasi të caktuar gazi Helium. Për
këtë në rezervuarin e gazit dhe në zonën midis rubinetave të qelqit (shuma e këtyre dy
vëllimeve quhet „Vëllim i vdekur“) shtuam një sasi gazi He deri në një presion të caktuar
duke bërë kujdes që rubinetin që ndan rezervuarin e gazit me enën e mostrës ta mbajmë
mbyllur. Pasi kemi arritur në vëllimin e vdekur presionin e dëshiruar hapim rubinetin e
enës së mostrës dhe lëmë Heliumin të hyje në të. Këtë provë e përsërisim disa herë në
presione të ndryshme të Heliumit. Vihet re që presioni tek manometri do të ulet dhe kjo
vlerë shënohet për të llogaritur vëllimin më pas. Mbahet shënim përsëri presioni i
manometrit, i cili u rrit pak në krahasim me vlerën e parë sepse në rastin e parë presioni
ulet sepse kemi zgjerim gazi, kurse këtu kemi ngushtim gazi. Me ndihmën e Ligjit të
gazeve ideale dhe duke përdorur vëllimet e njohura të RG + RQ dhe enës së mostrës
bosh, mund të përcaktojmë vëllimin që zë mostra. Adsorbimi i Heliumit prej mostrës
është i papërfillshëm. Kjo sepse ky përcaktim kryhet në temperaturën e dhomës dhe
molekulat e lehta të He është shumë e vështirë të „kapen“ prej mostrës. Pasi kemi bërë
kështu të njohura të gjitha vëllimet fillojmë me matjet e adsorbimit të gazit prej mostrës
duke përdorur si adsorptiv azotin e gaztë.
Përpara fillimit të matjeve kryejmë larjen e rezervuarit të gazit me azot (N2) për 2-3 herë
duke mbajtur gjithnjë të mbyllur rubinetin e enës ku ndodhet mostra. Ena e mostrës
zhytet brenda në një enë Dewar të mbushur me azot të lëngët në t = -1960C (77 K) dhe
përpiqemi të mbajmë konstant nivelin e lëngut në të. Kjo kryhet duke kontrolluar herë pas
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herë nivelin dhe duke e shtuar atë sërisht deri në grykën e enës, pasi është e nevojshme që
pjesa më e madhe e ampulës së bashku me mostrën e argjilës të jenë të zhytura në azot të
lëngët. Përsëri bëjmë shpëlarjen e vëllimit të vdekur me azot duke mbajtur rubinetin e
enës së mostrës mbyllur. Në vëllimin e vdekur lëmë të hyjë azot deri në një presion të
caktuar dhe shënojmë vlerën e tij që e lexojmë në treguesin digital të sensorit të presionit.
Pastaj hapim rubinetin e enës së mostrës. Kur hapet rubineti i enës së mostrës gazi futet
brenda dhe pritet derisa të vendoset ekuilibri midis të dy enëve. Vendosja e ekuilibrit
kërkon kohë sepse fillon adsorbimi i gazit nga mostra. Për hapat e përdorur në këtë punim
koha e arritjes së ekuilibrit ishte 10 minuta. Tregimi i fundit i presionit nuk ndryshonte
për të paktën 5 minuta. Pasi marrim vlerën e duhur mbyllim rubinetin e enës së mostrës
dhe hapim përsëri rubinetin e rezervuarit të gazit duke e mbushur me presione të
ndryshme gazi azot gjithnjë në rritje, derisa në ekuilibër të arrihet vlera e presionit
atmosferik të ditës.
Arritja e këtij presioni do të thotë që pas fenomenit të kondensimit kapilar, kemi ardhur
në stadin ku kryhet kondensimi normal mbi sipërfaqe të rrafshëta. Prej këtij momenti
presioni nuk ndryshon më dhe çdo sasi gazi e shtuar në enën e mostrës kthehet menjëherë
në lëng. Pasi është kryer adsorbimi fillojmë me desorbimin. Për këtë “vëllimi i vdekur”
evakuuohet gjithmonë deri në presione më të ulëta se ai që mbizotëron në enën e mostrës,
duke ndjekur hapa të caktuara presionesh. Tani nga ena e mostrës fillojmë të tërheqim
mbrapsht sasi gazi azot në vëllimin e vdekur duke shkaktuar kështu desorbimin e tij nga
mostra. Edhe për proçesin e desorbimit maten presionet e ndryshme të ekuilibrit dhe
llogariten numrat e moleve të desorbuara të azotit.

5.3. Teknika e përcaktimit të shkëmbimit kationik KSHK nëpërmjet
adsorbimit të blumetilenit
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 mbi
sipërfaqen e ngarkuar negativisht të materialeve argjilore. Masa molekulare e blumetilenit
është 319.9 g/mol dhe absorbon në gjatësi vale 663 nm të zonës UV-VIS. Një veti e
rëndësishme e argjilave është se shtresat e saj janë të ngarkuara negativisht dhe kjo
ngarkesë negative balancohet normalisht nga kationet e hidratuara në hapësirat
ndërshtresore. Ngjyruesit kationik që tërhiqen drejt shtresave anionike janë të
përshtatshëm për të studiuar vetitë e argjilave në suspensionet ujore. Në këtë aspekt
bashkëveprimi midis mineraleve argjilore dhe blumetilenit (MB), një ngjyrues organik
monovalent është studiuar gjerësisht [139-144]. Molekulat kationike të ngjyruesve kanë
një afinitet të lartë për sipërfaqet e argjilave dhe adsorbohen kur shtohen në suspensionet
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 [145]. Bujdak dhe
Komadel kanë studiuar [146] bashkëveprimin midis argjilave të modifikuara me ngarkesa
të ndryshme shtresore dhe blumetilenit kationik në suspension ujor. Autorët konkluduan
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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. Formula e
blumetilenit është C16H18N3SCl dhe struktura kimike jepet në figurën e mëposhtme.

Figurë 5.3: Struktura kimike e blumetilenit
5.3.1. Metodika e matjeve me blumetilen
Në një elermajer 200 ml hedhim 100 ml ujë të distiluar, 0.5 g argjilë të tharë paraprakisht
në termostat në temperaturë 1050C si dhe një përzierës magnetik. Tretësira e përftuar
qëndron gjithë kohës në përzierje magnetike dhe titrohet me blumetilenin e përgatitur
paraprakisht me përqendrim 12.5milimol/l.Titrimi vazhdon derisa sasia e argjilës të arrijë
ngopjen, pra derisa molekulat e blumetilenit të kenë depërtuar në të gjithë shtresat dhe
nënshtresat e argjilës. Për të parë nëse është arritur ekuilibri, merret një thupërqelqi me
majë të rrumbullakët, e cila zhytet 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. Më pas maja e
thuprës pikohet mbi një letër filtri dhe vihet re gjurma që lë ajo. Fundi i titrimit arrihet
kur gjurma e lënë nga thupra ka formuar një rreth blu të theksuar dhe rreth tij një kurorë
pa ngjyrë siç tregohet në figurën e mëposhtme [147]. Kjo pikëquhet “halopoint”.
Sasia e blumetilenit të adsorbuar llogaritet me formulën e mëposhtme [148]:
MBA = [(A/B)*C]/(D/100)= g/100g mostër ku:
A- Pesha e blu metilenit të thatë
B- Vellimi i tretësirës së blumetilenit të shprehur në litra
C- Vëllimi i blumetilenit të shtuar në mostër
D- Pesha e thatë e argjilës

(29)

Vlera e kationo-shkëmbimit KSHK gjendet me anë të formulës [148]:
CEC = 100/D* C* NMB= meq/100g
(30)
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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319.9 - masa molekulare e blumetilenit
5.3.2. Procedura e përcaktimit spektrofotometrik të blumetilenit të adsorbuar nga
argjila
Kjo procedurë zgjati mesatarisht 3-4 ditë për një lloj argjile. U analizuan të gjitha mostrat
e argjilave të Prrenjasit dhe Na-MMT të aktivizuara me H2SO4 dhe të pa aktivizuara. Më
pas tretësira që ndodhet në elermajer u centrifugua 15 minuta në temperaturën 25 gradë
celcius me 5000 rrotullime për minutë. Tretësirën e centrifuguar e hollojmë në
përqëndrime më të vogla në balona të taruara me qëllim gjetjen e sasisë së blumetilenit të
adsorbuar nga argjila. Fillimisht ndërtojmë kurbën e kalibrimit të blumetilenit dhe më pas
bëjmë hollimet e tretësirës së centrifuguar duke iu referuar kurbës së kalibrimit të
blumetilenit. Me pas gjejmë absorcancën duke patur parasysh që blumetileni absorbon në
630 nm, me anë të aparatit spektrofotometër (6800 UV/VIS) të kompanisë JENWAY
[149].

Figurë 5.4: Paraqitja e titullimit me blumetilen me metodën e “halopoint”

5.4. Identifikimi i fazës montmorillonite të argjilave të Prrenjasit me
metodën e X-difraktometrisë
Difraksioni me rreze X është një teknikë e rëndësishme në studimin e një argjile. Kjo
lejon, ndër të tjera, përcaktimin e fazave minerale të ndryshme të materialit dhe distancën
ndërshtresore [21]. Një mënyrë e bashkëveprimit të rrezeve X me elektronet e lëndës
mund të shkaktojë dukurinë e shpërndarjes së rrezatimit [69]. Kur shpërndarja e rrezeve
X ndodh nga një lendë me ndërtim kristalor të rregullt, atëherë ndodh dukuria e
interferencës konstruktive të tyre, sepse largësitë ndërmjet qendrave të shpërndarjes janë
të të njejtit rend madhësie me vlerat e gjatësive të valëve të rrezatimit rënës. Për
difraksionin e rrezeve X vlen formula Brag: nλ = 2dsinϴ ku ϴ është këndi i rrezeve X
me sipërfaqen e kristalit. Rrezet x do të pasqyrohen nga kristalet e lendës në qoftëse
plotësohet kushti: sin ϴ = nλ/2d. Nëpërmjet matjes së këndeve të difraksionit 2ϴ mund
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të gjenden vlerat e d, që janë karakteristikë për çdo lendë kristalore, ndërsa nga
intensitetet e vijave gjykohet për numrin dhe tipin e qendrave atomike që ndodhen në çdo
plan. Përcaktimi i substancave kristalore që gjenden në mostër mund të bëhet relativisht
lehtë nëpërmjet krahasimit të vlerave të d dhe të intensiteteve relative të tyre me ato që
jepen në tabela ose që mund të fitohen nga standartet e substancave të pastra [69].
Argjilat montmorilonite kanë vetinë të përthithin në hapësirat midis shtresave silikate
katione (zakonisht katione me rreze të madhe jonike si Na+, K+, Ca2+, Mg2+), të afta të
shkëmbehen me katione të tjerë, gjatë bashkëveprimit me tretësirat ujore të kriprave të
tyre. Së bashku me kationet shkëmbyese, në hapësirat midis paketave gjithnjë është e
pranishme një sasi e caktuar e ujit të absorbimit (ose hidratimit), e cila vendoset aty në
formën e shtresave. Numri i këtyre shtresave ndryshon nga një deri në tre dhe varet nga
lloji i kationit shkëmbyes. Në argjilat montmorilonite plotësisht të hidratuara, largësia
bazale ndërplanare d001 ndryshon në varësi të kationit shkëmbyes që është i pranishëm
midis shtresave silikate dhe është aq më e madhe sa më e madhe të jetë rrezja e tij.
Kationet shkëmbyese së bashku me ujin e hidratimit, përbëjnë atë që quhet kompleks
shkëmbyes i fazës montmorilonite. Pra mund të themi se largësia bazale d001 nuk është
madhësi konstante, ajo ndryshon në varësi të përbërjes së kompleksit shkëmbyes dhe të
kushteve të mjedisit në të cilin kryhen analizat X-difraktometrike [150].

5.5. Spektroskopia Infra e Kuqe (SIK)
Spektroskopia infra e kuqe e transformimit Furier (FTIR) [151] është një teknikë e cila
është përdorur për të marrë një spektër infra të kuq absorbimi, emisioni,
fotokonduktiviteti ose shpërndarje Raman të një lëngu, gazi apo trupi të ngurtë. Një
spektrometër FTIR njëkohësisht mbledh të dhëna spektrale në një gamë të gjerë
spektrash. Kjo i jep një avantazh të rëndësishëm mbi një spektrometër disperziv, i cili mat
intensitetin mbi një gamë të ngushtë gjatësie vale në kohë. Termi Furier rrjedh nga fakti
se një transformim Fourier (një proces matematikor) është i nevojshëm për të kthyer të
dhënat e papërpunuara në spektrin aktual. Grupet SiO4- 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. Shtrirja e
silanoleve Si-O zakonisht jep një band afër 940 cm-1. Bandat e ulëta të numrit valor
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 band zakonisht shfaqet midis 1200 dhe 1000 cm-1. Matjet e
mostrave të argjilës së Prrenjasit dhe argjilës të sintetizuar gjermane Na-MMT u kryen
me aparatin Thermo Scientific Nicolet 6700 FT-IR në Qendrën e Institutit të Fizikës
Bërthamore. Me spektroskopinë FT-IR identifikohet prania e grupeve funksionale të
ndryshme që ndodhen në përbërje të molekulës dhe në bazë të tyre përcaktohet tipi i
komponimit. Ndryshimi i intensitetit të absorbimit shkaktohet nga luhatjet e grupeve
funksionale [150].
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5.6. Përcaktimi i përbërjes kimike të argjilës
Për përcaktimin e përbërjes kimike të argjilës së Prrenjasit të pa trajtuar dhe të aktivizuar
me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40% dhe 50%, kemi përdorur standartin
ASTM C114, i cili bazohet në procedurat e mëposhtme të përcaktimit të oksideve
përkatëse SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, SO3.
5.6.1. Përcaktimi i SiO2
Merret 1 gram mostër argjilë, 2 gram Na2O2 përzihen me thupër qelqi dhe mbulohen me
1 gram Na2O2, pastaj vendosen në një kroxhol platini. Kroxholi futet në furrë në 5000C
(±250C) për 30 minuta. Më pas përmbajtja me kroxholin nxirret dhe futet në një beker
400 ml, ku kemi shtuar 50 ml HCl, 1 ml H2SO4 (1:1) dhe 150 ml H2O. E vendosim
bekerin në vlim për 30 minuta dhe pastaj nxjerrim jashtë kroxholin e platinit duke e
shplarë. Bekerin e vendosim në banjë Mari për avullim të plotë deri në tharje dhe formim
precipitati në formë të pluhurit, pastaj shtohen disa pika HClcc (~ 12 pika) dhe masa
përzihet me thupër qelqi dhe lihet të thahet për 60 minuta. Më pas shtojmë 10 ml HClcc
dhe 50 ml H2O, e ngrohim derisa të fillojë vlimi dhe pastaj e filtrojmë me filtër normal
(white Ribbon). Bekerin e shplajmë 4–5 herë me H2O të ngrohtë dhe letrën e filtrit e
ruajmë për filtrimin e dytë. Tretësirën e marrë nga filtrimi e hedhim në bekerin e
mëparshëm dhe e vendosim përsëri për avullim të plotë dhe formim precipitati. Më pas
shtohen 12 pika HClcc, 50 ml H2O dhe vendoset në ngrohje deri në vlim, pastaj filtrohet
tek e njëjta hinkë që u krye filtrimi i parë. Bekeri shplahet disa herë me H2O të ngrohtë
derisa niveli i filtratit arrin afër shenjës së balonit 500 ml. Letra e filtrit shërben për
përcaktimin e silicës. Ajo vendoset në një pot porcelani të kalcinuar në 11750C dhe të
peshuar. Fillimisht vendost në 5250C për 20 minuta dhe pastaj në 11750C për 60 minuta.
Përmbajtja e silicit në argjilë llogaritet si përqindje e oksidit të silicit.
%SiO 2  (

P2  P1
)  100
m

(31)

P2 - është pesha e potit pas kalcinimit; P1 - është pesha e potit para kalcinimit dhe m –
pesha e mostrës së argjilës së marrë për analizë [152].
5.6.2. Përcaktimi i Fe2O3
Filtratin e marrë nga filtrimi i silicës pasi ka arritur temperaturën e ambientit e çojmë deri
në volumin 500 ml, pastaj e ndajmë në dy pjesë nga 250 ml në dy bekera 500 ml. Një
pjesë përdoret për përcaktimin e grupit të hidroksidit të amonit dhe pjesa tjetër për
përcaktimin e hekurit në formën e oksidit të hekurit Fe2O3.Tretësirës i shtohet ¼ letër
filtri dhe 5 ml H2O2 3% për oksidim (ose disa pika Br) dhe lihen të ngrohen derisa të
fillojë vlimi. Pasi fillon vlimi lihen 10 minuta në avullim në banjë avulli. Pastaj shtojmë
disa pika (2-3 pika) indikator metil të kuq 0.1% dhe solucion amoniakor (1:1) NH4OH
derisa të ndryshojë ngjyra nga e kuqe në të verdhë dhe i lemë 10 minuta në vlim të lehtë,
pastaj i filtrojmë me letër filtri mesatar (white Ribon). Nëse nuk formohet precipitat në
solucionin që vlon atëherë shtojmë përsëri 2–3 pika metil të kuq dhe solucion amoniakor,
derisa të ndryshojë ngjyra dhe të shohim formim preciptati. Kur arrihet në fund të filtrimit
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bekerin e shplajmë me tretësirë NH4Cl (20g/l) të ngrohtë. Shplarja bëhet 2-3 herë kur ka
pak precipitat dhe 4-5 herë kur ka shumë precipitat. Letra e filtrit pasi mbaron filtrimi
kthehet përsëri në bekerin e mëparshëm dhe aty shtohet 40 ml H2O, 10 ml HClcc dhe
vendoset të vlojë. Gjatë vlimit shtojmë disa pika SnCl2x2H2O (5 gr SnCl2x 2H2O + 10 ml
HCl + H2O deri në 100 ml vëllim) derisa të ndryshojë ngjyra nga e verdhë në të bardhë,
shtojmë edhe një pikë më shumë SnCl2x 2H2O dhe menjëherë e ftohim me ujë të ftohtë.
Gjatë ftohjes shtojmë 10 ml HgCl2 (tretësirë të ngopur) dhe 10 ml H3PO4 (1:1) dhe disa
pika indikator (2-3pika) difenilaminë barium sulfonate, pastaj e titullojmë me solucion
K2Cr2O7 derisa të marrë ngjyrë manushaqe intensive. Me formulën e mëposhtme
llogaritet përqindja e hekurit në argjilë në formën e oksidit të hekurit.
% Fe 2 O3 

mlK 2 Cr2 O7  2  0.004
 100
m
(32)

Gjatë llogaritjeve duhet patur parasysh se 1 ml K2Cr2O7 = 0.004 g Fe2O3. Shumëzohet me
2 sepse punuam me gjysmën e tretësirës [152].
5.6.3. Përcaktimi i Al2O3
Tretësirës i shtohet ¼ letër filtri dhe 5 ml H2O2 3% për oksidim (ose disa pika Br) dhe
lihen të ngrohen derisa të fillojë vlimi. Pasi fillon vlimi lihen 10 minuta në avullim në
banjë avulli. Pastaj shtojmë disa pika (2-3 pika) indikator metil të kuq 0.1% dhe solucion
amoniakor (1:1) NH4OH derisa të ndryshojë ngjyra nga e kuqe në të verdhë dhe i lemë 10
minuta në vlim të lehtë, pastaj i filtrojmë me letër filtri mesatar (white Ribon). Nëse nuk
formohet precipitat në solucionin që vlon atëhere shtojmë përsëri 2–3 pika metil të kuq
dhe solucion amoniakor, derisa të ndryshojë ngjyra dhe të shohim formim preciptati. Kur
arrihet në fund të filtrimit bekerin për grupet hidroksid amoni e shplajmë me tretësirë
NH4NO3 (20g/l) të ngrohtë. Letra e filtrit me precipitatin vendoset në një pot porcelani të
kalcinuar në 10500C dhe të peshuar paraprakisht. Poti vendoset në furrë në 5250C për 20
minuta dhe pastaj në 10500C për 40 minuta. Llogaritja e grupit hidroksid amoni (AH - G)
bëhet me formulën e mëposhtme:
AH  G 

( P2  P1 )  2
 100
m

(33)

P2 - është pesha e potit pas kalcinimit; P1 - është pesha e potit para kalcinimit dhe m –
pesha e mostrës së argjilës së marrë për analizë. Shumëzohet me dy sepse punuam me
gjysmën e tretësirës. Përqindja e oksidit të aluminit gjendet si diferencë me formulën e
mëposhtme [152].

% Al 2 O3  ( AH  G)  ( Fe2 O3 )

(34)

5.6.4. Përcaktimi i trioksidit të squfurit SO3
Filtratin e marrë pas filtrimit të Fe2O3 e përdorim për përcaktimin e SO3. Shtojmë ¼ letër
filtri dhe 5 ml HClcc dhe e vendosim të vlojë. Pasi fillon vlimi e lëmë 10 minuta në vlim
dhe pastaj shtojmë 10 ml BaCl2 12% dhe e lëmë edhe 5 minuta të tjera në vlim. Pastaj e
heqim nga vlimi dhe e lëmë në temperaturën e ambientit të qetë për 16 – 24 orë. Filtrojmë
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me letër filtri të dendur (blue Ribon) dhe e shplajmë me H2O të ngrohtë derisa të mos
ketë më jone Cl- (testi me AgNO3). Letra e filtrit me precipitatin vendoset në pot
porcelani të kalcinuar paraprakisht në 9500C. Fillimisht futet në 5250C për 20–30 minuta
dhe pastaj në 9500C për 30 minuta. Llogaritja kryhet sipas formulës së mëposhtme.
%SO3 

( P2  P)1  0.343
 100
m

(35)

P2 - është pesha e potit pas kalcinimit; P1 - është pesha e potit para kalcinimit dhe m –
pesha e mostrës së argjilës së marrë për analizë. 0.343 sasia në gramë e BaSO4 [152].
5.6.5. Përcaktimi i oksidit të kalciumit CaO
Tretësirën e marrë nga filtrimi i grupit hidroksid amoni e përdorim për përcaktimin e
CaO. Shtojmë disa pika metil të kuq dhe nëse tretësira merr ngjyrë të kuqe atëherë është
oksiduar dhe ska nevojë për HCl, nëse nuk merr ngjyrë të kuqe shtojmë 5 ml HClcc ose
pak më shumë dhe e ngrohim deri në temperaturën 70–800C, më pas shtojmë 32-35 ml
oksalat amoni 50 g/l të ngrohtë. Tretësira, pasi i shtojmë oksalat amoni duhet të jetë e
qartë, nëse jo atëherë i shtojmë 1 ml HClcc dhe 1 ml oksalat amoni. Pastaj i shtojmë
solucion amoniakor (1me1) me pika derisa të ndryshojë ngjyra nga e kuqe në të verdhë
dhe që nga ky moment vazhdojmë ta përziejmë herë pas here për 30 minuta rresht. Më
pas e lëmë 30 minuta të tjera në qetësi dhe pastaj fillojmë filtrimin e tretësirës duke
përdorur dy letra filtri (blue Ribon) të dendura së bashku, të cilat janë lagur paraprakisht
me oksalat amoni (1g/l), të cilin e përdorim gjithashtu edhe për shplarje në fund të
filtrimit. Letrën e filtrit me precipitat e vendosim në një pot porcelani me kapak të
kalcinuar paraprakisht në 11750C dhe e vendosim në furrë për 20-30 minuta në 5000C
dhe pastaj në 11750C për 60 minuta.
%CaO 

( P2  P1 )  2
 100
m

(36)

P2 - është pesha e potit pas kalcinimit; P1 - është pesha e potit para kalcinimit dhe m –
pesha e mostrës së argjilës së marrë për analizë. Shumëzohet me dy sepse punuam me
gjysmën e tretësirës [152]
5.6.6. Përcaktimi i oksidit të magnezit MgO
Tretësirën e marrë nga filtrimi i CaO e avullojmë deri në vëllimin 250 ml dhe pastaj i
shtojmë 5 ml HClcc dhe e përziejmë (solucioni mer ngjyrë të kuqe për shkak të pranisë së
indikatorit metil të kuq). Pasi arrin vëllimin 250 ml e lëmë të ftohet në temperaturën e
ambientit dhe i shtojmë 10 ml amonium fosfat dibazik (NH4)2PO4(100g/l) dhe 30 ml
NH4OH (NH3 25%) e përziejmë për 10-15 minuta me përzierës magnetik. Pastaj e lëmë
tretësirën në ambient me akull për 8 orë dhe e filtrojmë me filtër mesatar (white ribbon)
dhe bekerin e shplajmë me tretësirë hidroksid amoni (1:20). Filtri me precipitat vendoset
në pot porcelani i kalcinuar paraprakisht në 11000C. Fillimisht futet në 5250C për 20
minuta dhe 11000C për 30 minuta [152].
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%MgO 

( P2  P1 )  72.4
 100
m

2014

(37)

P2 - është pesha e potit pas kalcinimit; P1 - është pesha e potit para kalcinimit dhe m –
pesha e mostrës së argjilës së marrë për analizë. 72.4 është sasia molekulare e 2MgO në
Mg2P2O7
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KAPITULLI VI. REZULTATE
6.1. Aktivizimi acid
6.1.1. Ndryshimi i përbërjes kimike të argjilës së Prrenjasit në varësi të aktivizimit
me acid sulfurik
Në tabelën e mëposhtme jepet ndryshimi i përbërjes kimike të argjilës së Prrenjasit të
patrajtuar dhe të aktivizuar me acid sulfurik në përqendrime të ndryshme.Nga kjo analizë
konstatojmë se ndryshimi i përbërjes kimike të kësaj argjile vjen si rezultat i tretjes së
Mg, Al dhe Fe. Raporti i përmbajtjes së SiO2 me shumën e përmbajtjes së oksideve të
Al2O3, Fe2O3 dhe MgO vjen duke u rritur. Jonet Al3+, Fe3+dhe një pjesë e vogël e joneve
Mg2+ gjenden edhe ndërmjet shtresave si katione të shkëmbyeshëm [21]. Jonet Ca2+
ndodhen midis shtresave të argjilës dhe jo në strukturën e saj. Sulmi acid fillon nga
sipërfaqja e cepave të zhveshur të grimcave të argjilës dhe vazhdon në hapësirat midis
shtresave. Kationet që gjenden midis shtresave shkëmbehen të parat me jonet H+ të acidit.
Këto jone vazhdojnë të atakojnë nënshtresën oktaedrike duke ҫliruar metalin i cili
ndodhet i koordinuar në qendrën e oktaedrit (Al, Fe ose Mg) [153]. Krijohet një HMontmorilonit i paqendrueshëm dhe tretja e mineralit vazhdon për aq kohë sa jonet H+
mund të depërtojnë në hapësirën midis shtresave. Ekzistenca dhe ndryshimi i përmbajtjes
së oksidit të squfurit SO3 nuk karakterizon përbërjen kimike të argjilës por është një
tregues i larjes së argjilës.
Tabelë 6.1: Përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit gjatë aktivizimit me H2SO4 për 3 orë
Argjila

SiO2 %

Al2O3 %

Fe2O3 %

CaO %

MgO %

SO3 %

r SiO2/MxOy

E patrajtuar

47.05

13.4

14.97

2.7

9.58

0.11

1.239

10%

47.49

12.52

15.53

0.85

7.83

0.15

1.323

22%

49.15

9.55

16.04

0.96

7.12

0.23

1.502

35%

51.74

9.31

14.16

0.89

6.10

1.15

1.901

40%

59.26

6.95

10.11

0.55

4.97

0.12

2.429

50%

65.54

6.82

5.32

1.10

3.95

0.35

4.073

Vihet re se gjatë aktivizimit të argjilës së Prrenjasit me H2SO4 në përqendrimin10%,
ndodh largimi i joneve Mg2+ dhe Ca2+ nga hapësirat midis shtresave dhe joneve Al3+ e
Mg2+ nga cepat e grimcave të argjilës, që shoqërohet me zvogëlimin e vlerës së oksideve
përkatëse të tyre. Kur aktivizimi kryhet me përqendrime 10% - 35% të H2SO4, ndodh
hapje e vazhdueshme e poreve të argjilës, për shkak të atakimit dhe të tretjes në masë më
të madhe të Al3+, Mg2+ dhe më pak Fe3+. Në rastin e aktivizimit me përqendrim 35% 50% të acidit sulfurik ndodh tretje shumë më intensive e Fe3+, por edhe e Al3+ dhe Mg2+
në oktaedra si dhe shkatërrim i strukturës kristaline të argjilës. Vihet re se silici në
shtresën tetraedrike nuk preket në mënyrë të dukshme nga atakimi acid.
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Në bazë të të dhënave të marra nga përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar
dhe të aktivizuar me H2SO4 ndërtojmë varësinë e shumës së oksideve të Al2O3, Fe2O3 dhe
MgO ndaj sipërfaqes specifike të argjilave dhe ndaj vëllimit të përgjithshëm të poreve të
tyre. Ndërtojmë grafikun e mëposhtëm për të parë se si ndryshon sipërfaqja specifike me
zvogëlimin e shumës së oksideve.
40

Σ % Al2O3, Fe2O3, MgO
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22.03
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y = -0.062x + 44.301
R² = 0.9526

15
10
5
0
100

150

200

250

300

350

400

450

Sipërfaqja specifike m2/g
Grafik 6.1: Varësia e shumës se oksideve Al2O3, Fe2O3, MgO ndaj sipërfaqes specifike
të argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40%
dhe 50%
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Grafik 6.2: Varësia e shumës se oksideve Al2O3, Fe2O3, MgO ndaj vëllimit të
përgjithshëm të poreve të argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4
Një kation që tretet lë një vellim bosh, ndaj me rritjen e përqendrimit të acidit rritet
vëllimi i përgjithshëm i poreve. Duke patur parasysh të dhënat eksperimentale, rritja e
përqindjes së SiO2 me rritjen e përqendrimit të H2SO4 vjen pikërisht si rezultat i tretjes së
oksideve të Al, Fe dhe Mg. Shuma e këtyre oksideve fillimisht për argjilën e patrajtuar ka
vlerën maksimale, më pas me rritjen e përqendrimit të acidit kjo shumë bie. Nga largimi i
joneve Al3+, Fe3+, Mg2+ formohen pore duke sjell rritje të sipërfaqes specifike dhe
vëllimit të përgjithshëm të poreve. Lineariteti i varësive të rritjes së sipërfaqes specifike
dhe vëllimit të përgjithshëm të poreve me zvogëlimin e përmbajtjes së këtyre tre oksideve
të metaleve në argjilë është një fakt eksperimental që mbështet teorinë e krijimit të poreve
nëpërmjet tretjes së metaleve nga struktura e argjilës.

6.2. Analiza e argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT me Spektroskopinë
Infra tëKuqe
Në figurën e mëposhtme jepen spektrat e argjilës së Prrenjasit dhe argjilës Na-MMT të
patrajtuara dhe të trajtuara me H2SO4 në përqendrime të ndryshme. Spektrat tregojnë
ndryshime nga zona 4000 – 500 cm-1 siç përshkruhet [154-158].
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Figurë 6.1: Spektroskopia FT – IR për argjilën e Prrenjasit dhe Prrenjas të aktivizuar me
H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40% dhe 50%
Spektri i argjilës së Prrenjasit të patrajtuar është spektri i parë dhe në të tregohen numrat
valor për çdo pik, të cilët krahasohen më pas me piqet pas aktivizimit me acid sulfurik në
përqendrimet e treguara në figurë. Banda Si-O-Al (500 – 520 cm-1) përfaqëson bandën
më të ndjeshme duke luajtur rolin e indikatorit për mbetjen e Al3+ në shtresat oktaedrike.
Banda e zonës 600 – 700 cm-1 lidhet me vibrimet pingule të kationeve të oktaedrit (R-OSi) ku (R = Al, Mg, Fe) [154]. Tre bandat e lëkundjeve të grupeve hidroksil të lidhura me
këto katione tek argjila e Prrenjasit (rreth 976 cm-1 Al-Al-OH), 818 cm-1 (Al-Fe-OH) dhe
796 cm-1 (Al-Mg-OH) konfirmojnë zëvendësimin në shtresën oktaedrike. Banda midis
zonës 790 – 690 cm-1 i atribuohet pranisë së kuarcit [154]. Banda në zonën 1632 cm-1 dhe
banda në 3264 cm-1 (e cila është e mbivendosur me absorbim nga lëkundje të tjera të cilat
formojnë bandën e gjerë 3700 – 3200 cm-1) vijnë nga vibrimi i lidhjeve të molekulave të
ujit të pranishme në montmorilonit dhe është e gjerë nga lidhjet hidrogjenore që formojnë
molekulat e ujit [157], [159-163]. Banda më intensive është zona nga 970 – 1030 cm-1, që
i atribuohet vibrimeve të lidhjeve Si – O të shtresave tetrahedrike. Në 3620 cm-1 për
lëkundjet Al-OH..O, ku O është oksigjeni nga shtresa e brendshme; 3360 – 3590 cm-1 u
takojnë grupeve hidroksile atomi i oksigjenit të të cilëve i është nënshtruar ndikimit të
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kationeve që nuk janë të lidhur me ta. Absorbimi afër 3660 cm-1i referohet lëkundjeve të
molekulave të mbetura të ujit të lidhura dobët me lidhje hidrogjenore në oksigjenet
sipërfaqësore [164]. Në përputhje me Calvet & Prost [165], absorbimi në 3660 cm-1
besohet të jetë një mbivendosje e dy bandave qëi referohet lëkundjeve të grupeve OH
koordinuar me kationet në zonat me karakter trioktaedrik dhe grupeve OH të molekulës
së ujit.
Me rritjen e përqendrimit të acidit vihet re se piku (520cm-1) pothuajse zhduket deri në
përqendrimin 50% H2SO4, gjë që tregon largimin e Al3+ nga shtresat oktaedrike. Kjo
vihet re dhe në analizën e përbërjes kimike të argjilës së Prrenjasit, ku vlera e oksidit të
aluminit ulet shumë (6.82%) me rritjen e përqendrimit të H2SO4. Piqet nga zona 600 –
700 cm-1 e humbasin intensitetin e tyre me rritjen e përqendrimit acid, sidomos në
përqendrimet 40% dhe 50% H2SO4. Kjo lidhet me faktin se në këto përqendrime, oksidet
e Al, Fe, Mg zvogëlohen shumë. Banda e cila mbetet e pandryshuar nga atakimi acid
është 970 – 1030 cm-1, që i atribuohet vibrimeve të lidhjeve Si – O të shtresave
tetrahedrike që nuk janë prekur gjatë atakimit acid. Kjo tregohet dhe nga analiza e
përbërjes kimike ku përqindja e SiO2 nuk ndryshon me rritjen e përqendrimit acid, por
vjen duke u rritur si rezultat i zvogëlimit të shumës së oksideve të tjera. Intensiteti i
bandës 3368 cm-1 dhe 1632 cm-1 vjen duke u zvogëluar me rritjen e përqendrimit të acidit
si rrjedhojë e zvogëlimit të grupeve OH-.
Dehidratimi i formës natriumore dhe hidrogjenore të montmorilonitit i është nënshtruar
gjithashtu studimit me spektroskopi infra të kuqe [163] në zonat me gjatësi vale 16001700 cm-1, ku mund të dallojmë grupet hidroksile dhe molekulat e ujit sepse në këtë zonë
shfaqen vetëm lëkundjet e molekulave të ujit të shkaktuara nga ndryshimi i momentit
dipolar që ka lidhje me deformimet O
H

H

Brezi i gjerë me maksimum në 3400 cm-1 ka lidhje [162] me lëkundjet e ujit ndërpaketor;
3690 cm-1për frekuencat e lëkundjeve valentore Al-OH..O, ku O është oksigjeni i shtresës
fqinje; 3765 cm-1 – lëkundjet valentore të grupit OH në Si-OH; 3550 cm-1 lëkundjet e
eksituara të grupit silanol. Brezat e adsorbimit nga 3720 – 3680 cm-1 u takojnë grupeve
Al – OH. Mbas aktivizimit acid ndodh zvogëlimi i numrit të grupeve hidroksile të lidhur
me oksidet kalimtare si rezultat i largimit të tyre vërehet zvogëlimi i brezit 3698 cm-1 (SiOH) dhe zvogëlimi në mënyrë të theksuar i brezave në zonën 3650 dhe 3620 cm-1.
Aktivizimi acid çon në rritjen e mprehtë të intensitetit të adsorbimit të lidhjes
alumosilikate dhe të zhvendosjes së saj në zonën e gjatësive të valëve të gjata, gjë që
dëshmon për ngarkimin më të fuqishëm të montmorilonitit dhe formimit të lidhjes midis
hidrogjenit të acidit dhe grimcës argjilore. Intensiteti i brezit të adsorbimit të lëkundjeve
valentore të grupeve hidroksile të lira ose të lidhura dobët (3640cm-1) zvogëlohet, dhe
shfaqet një brez i gjerë në zonën 3450 cm-1, që shkaktohet nga lëkundjet valentore “ të
grupeve OH dimere dhe polimere” të montmorilonitit të lidhura midis tyre me lidhje
hidrogjenore. Një lidhje e tillë mund të lind, si nga bashkëveprimi i grupeve hidroksile
midis tyre ashtu edhe nga bashkëveprimi i hidrogjenit të acidit aktivkizues me grupet
hidroksile strukturoro-siperfaqësore të sorbentit. Sikurse duket përpunimi acid çon në
largimin e grupeve sipërfaqësore Si-OH, të cilat kanë qenë të lidhura para kësaj me jonet
e aluminit (hiqen SiOH që kanë qenë lidhur me Al dhe duke hequr këto ngopet sipërfaqja
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me alumin), pra kështu ndodh largimi i pjesës amorfe të mineralit dhe ndodh ngopja e
sipërfaqes me katione të aluminit dhe të hidrogjenit. Gjatë vrojtimit me mikroskop
elektronik të grimcave të argjilës në gjendje natyrale dhe të aktivizuar vërehet që
aktivizimi acid çon nërritjen e kokërrzimit të sorbenteve në gjithë sipërfaqen dhe me
predominim në cepat e saj.

Figurë 6.2: Spektroskopia FT – IR për argjilën Na-MMT dhe Na – MMT të aktivizuar
me H2SO4 në përqendrimet 15%, 28.5%, 30%, 40% dhe 50%
Në figurë jepen spektrat infra të kuq të argjilës Na-MMT të pa aktivizuar dhe të
aktivizuar me acid sulfurik në përqendrimet e treguara si më lart. Në spektrin e argjilës së
patrajtuar janë shënuar numrat valorë për çdo pik, të cilët krahasohen me numrat valorë të
spektrave pas aktivizimit me H2SO4. Vihet re se të gjithë numrat valorë duke filluar nga
spektri i Na-MMT të patrajtuar janë pothuajse të pa ndryshuar në të gjitha spektrat pas
aktivizimit. Zona e shtrirjes së grupit OH: banda e absorbimit në 3619cm-1 i referohet
lëkundjeve të grupit OH të koordinuar me kationet oktaedrike [164]. Nuk ka ndryshime të
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lëkundjeve të këtij grupi edhe në bandat 3620cm-1, 3625cm-1 dhe 3634cm-1. Shtrirja e
bandës OH të montmorilonitit përbëhet nga komponime të pazgjidhura [166]. Sipas
[167], [168] tregojnë që zona e shtrirjes së OH mund të zgjidhet në mënyrë të besueshme
nëpërmjet komponentëve korrespondues të OH të koordinuar me grupe specifike të
atomeve oktaedrike.
Banda midis zonës 790 – 690 cm-1 i atribuohet pranisë së kuarcit dhe kristobalitit.
Aktivizimi acid nuk ndikon njësoj tek Na-MMT ashtu si tek argjila e Prrenjasit. Banda
Si-O-Al (500 – 520 cm-1) ka një rënie të lehtë të pikut në krahasim me argjilën e
Prrenjasit. Pra acidi ndikon më pak në tretjen e Al3+ në shtresën oktaedrike sesa në rastin
e argjilës së Prrenjasit. Ndryshime shfaqen edhe në piqet nga 600 – 700 cm-1 të cilët
lidhen me vibrimet e kationeve (Al, Mg, Fe). Me rritjen e përqendrimit të acidit
zvogëlohet intensiteti i këtyre piqeve. Banda më intensive tek të dyja argjilat si tek NaMMT dhe tek argjila e Prrenjasit është zona nga 970 – 1030 cm-1, që i atribuohet
vibrimeve të lidhjeve Si – O të shtresave tetrahedrike që nuk janë prekur gjatë atakimit
acid. Në zonën 3600 – 3700 cm-1 gjenden grupet silanol Si-OH të cilat duken qartë tek
Na-MMT (3627cm-1) dhe nuk ndryshojnë gjatë aktivizimit me H2SO4. Kjo tregon që
shtresa tetraedrike nuk preket nga sulmi acid. Banda në zonën 3627 (Na-MMT 0%) dhe
3368 (Prrenjas) vijnë nga vibrimi i lidhjeve të molekulave të ujit të pranishme në
montmorilonit [154]. Me rritjen e përqendrimit të acidit sulfurik, intensiteti i pikut ulet
pak tek argjila e Prrenjasit dhe për Na-MMT nuk ndryshon.

6.3. Ndryshimi i kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK) të argjilës
me aktivizimin acid
6.3.1. Përcaktimi i KSHK për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT të patrajtuar dhe
të aktivizuar me acid nëpërmjet metodës së blumetilenit
Përcaktimi i KSHK me metodën e blumetilenit për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT të
pa trajtuar dhe të aktivizuar me acid sulfurik bazohet tek metoda “halopoint” e spjeguar
mëposhtë [169]. Në një elejmajer 200 ml hedhim 100 ml ujë të distiluar, 0.5 g argjilë të
tharë paraprakisht në termostat në temperaturë 1050C si dhe një përzierës magnetik.
Tretësira e përftuar qëndron gjithë kohës në përzierje magnetike dhe titrohet me
blumetilenin i përgatitur paraprakisht me përqendrim 12.5 milimol/l. Titrimi vazhdon
derisa sasia e argjilës të arrijë ngopjen, pra derisa molekulat e blumetilenit të kenë
depërtuar në të gjithë shtresat dhe nënshtresat e argjilës. Për të parë nëse është arritur
ekuilibri bëhet me anë të një thupre qelqi me majë të rrumbullaket, e cila zhytet 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. Më pas maja e thuprës pikohet mbi një letër filtri dhe vihet
re gjurma që lë ajo. Fundi i titrimit arrihet kur gjurma e lënë nga thupra ka formuar një
rreth blu të theksuar dhe rreth tij një kurorë pa ngjyrë.
Në tabelën e mëposhtme jepen rezultatet e përftuara nga kationoshkëmbimi me BM i
argjilës në suspensionin ujor argjilor të argjilës së Prrenjasit dhe argjilës gjermane të
sintetizuar Na-MMT, të patrajtuara dhe të aktivizuara me acid sulfurik në përqendrimet e
treguara. Gjithashtu me anë të formulave (29) dhe (30) janë llogaritur sasia e blumetilenit
të adsorbuar në g/100g argjilë dhe kapaciteti jono-shkëmbyes në mek/100g argjilë.
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Tabelë 6.2: Vëllimi i blumetilenit të harxhuar gjatë titullimit të argjilës së Prrenjasit të
patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në 5 përqendrime të ndryshme, sasia e blumetilenit
të adsorbuar dhe kapaciteti i shkëmbimit kationik me blumetilen
VBM
(ml)

MBM ads
(g/100g)

KSHK
(miliek/100g)

33

26.4

82.5

29.7

23.76

74.25

27.5

22

68.75

26.1

20.88

65.25

40%

22.8

18.24

57

50%

18.2

14.56

45.5

Argjilë Prrenjasi
e patrajt
10%
22%
35%

Tek të dy argjilat kapaciteti i kationo-shkëmbimit ndahet në KSHK të jashtëm dhe të
brendshëm. Në cepat e grimcave të argjilës, valenca e silicit dhe e oksigjenit në një pjesë
të shtresës tetrahedrike si dhe e aluminit dhe oksigjenit në shtresën oktaedrike në anën
tjetër, nuk janë të ngopura. Për të kompensuar valencën, molekulat e ujit hidrolizojnë
duke formuar grupe silanol (Si-OH) ose aluminol (Al-OH), të cilat në funksion të pH
mund të kapin ose lirojnë protone. Këto mund të shkëmbehen dhe me katione të tjera
duke formuar KSHK e jashtëm. Ky proces zë rreth 20% të kationo shkëmbimit të
përgjithshëm. Blumetileni është një kation që adsorbohet lehtë në sipërfaqe të argjilës si
dhe shkëmbehet lehtësisht me jonet që ndodhen midis shtresave të argjilës. KSHK i
brendshëm është procesi i shkëmbimit të kationeve që gjenden në hapësirën midis
shtresave të argjilës që në rastin e argjilave tona janë Na+, Ca2+, Mg2+, H+ me kationin e
blumetilenit. Vlera e KSHK së brendshëm lidhet me numrin e kationeve të
shkëmbyeshëm që gjenden ndërmjet shtresave dhe rrjedhimisht me ngarkesën negative të
shtresave të argjilës. Pra KSHK i brendshëm varet nga defektet strukturore (zëvendësim
kationesh në shtrukturë) të argjilës (psh. zvendësimet e kationeve Al3+ me Mg2+). Kur
tretet një defekt strukturor zvogëlohet KSHK. Tek argjilat e aktivizuara me acid në fillim
jonet H+ kationo–shkëmbehen, por më tej realizojnë tretjen e Mg2+, Al3+, Fe2+ midis
shtresave por edhe në strukturën oktaedrike. Pra me rritjen e përqendrimit të H2SO4 ulet
vlera e kationo shkëmbimit. Kjo faktohet nëpërmjet grafikut të mëposhtëm, që paraqet
një varësi lineare të zvogëlimit të KSHK me zvogëlimin e shumës së përmbajtjes së
oksideve të Al2O3, Fe2O3 dhe MgO të argjilës së Prrenjasit.
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Grafik 6.3: Varësia e shumës së oksideve Σ % Al2O3, Fe2O3, MgO nga kapaciteti i
shkëmbimit kationik për argjilën e Prrenjasit të pa trajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4
Më poshtë paraqitet tabela që tregon sasinë e blumetilenit të adsorbuar dhe ndryshimin e
KSHK për argjilën Na-MMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet e
paraqitura në tabelë.
Tabelë 6.3: Vëllimi i blumetilenit të harxhuar gjatë titullimit të argjilës Na-MMT të
patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në 7 përqendrime, sasia e blumetilenit të adsorbuar
dhe kapaciteti i shkëmbimit kationik me blumetilen
Argjilë Na-MMT
e patrajt
10%
15%
22%
28.50%
30%
40.67%
50%
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VBM
(ml)

MBM ads
(g/100g)

KSHK
(miliek/100g)

38

30.4

95

30.6

24.48

76.5

30.5

24.4

76.25

30.9

24.72

77.25

30.6

24.48

76.5

30.7

24.56

76.75

30.4

24.32
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30.4

24.32
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Argjila Na-MMT është montmorilonit i pastër me jone Na+ midis shtresave dhe në
strukturën e saj kjo argjilë ka SiO2 dhe Al2O3. Për argjilën Na-MMT të patrajtuar vlera e
KSHK është e lartë për shkak të procesit të shkëmbimit të kationeve midis hapësirës
ndërshtresore me kationin e blumetilenit. Në momentin që fillon aktivizimi me acid
sulfurik ndodh dhe grimcimi më i madh i argjilës. Në cepat e grimcave si dhe në
hapësirën ndërshtresore jonet H+ fillimisht shkëmbehen, por pastaj tretin jonet e tjera
duke ulur kështu numrin e kationeve të shkëmbyeshëm dhe për rrjedhojë zvogëlohet vlera
e KSHK. Me rritjen e mëtejshme të përqendrimit të acidit sulfurik të përdorur për
aktivizimin e Na-MMT vlera e KSHK mbetet pothuajse konstant. Kjo për arsye se gjithë
procesi i tretjes së joneve dhe kationo shkëmbimi në cepat e grimcave të argjilës ka
ndodhur që në përqendrimet e para 10% të aktivizimit me H2SO4. Ky fakt tregohet edhe
në grafikun e varësisë së kapacitetit të shkëmbimit kationik nga përqendrimi i H2SO4 të
përdorur për aktivizimin e për Na-MMT.
Me anë të rezultateve të përftuara ndërtojmë varësinë e e kapacitetit të shkëmbimit
kationik nga përqendrimi i acidit sulfuric për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT të
patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet e sipër përmendura.
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Grafik 6.4: Varësia e kapacitetit të shkëmbimit kationik të argjilës së Prrenjasit dhe NaMMT nga përqendrimi i H2SO4 të përdorur për aktivizimin e argjilës
Në grafik krahasohet qartë ndryshimi i vlerës së KSHK në varësi të përqendrimit të
H2SO4, për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT. Vlera e kapacitetit të shkëmbimit kationik
fillimisht është e lartë për argjilat e patrajtuara me acid. Në përqendrime të vogla deri në
10% neutralizohen grupet OH- si tek shtresa oktaedrike dhe tek shtresa tetraedrike
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përgjegjëse për një pjesë të kationo shkëmbimit. Argjila e Prrenjasit është një argjilë me
defekte strukturore (zvendësim kationesh në shtrukturë) dhe gjatë aktivizimit acid fillojnë
treten jonet Mg2+, Al3+ dhe Fe3+. Tek argjila e Prrenjasit kapaciteti jono shkëmbyes
vazhdon të zvogëlohet me rritjen e përqendrimit të acidit sepse në këtë rast vazhdon
procesi “leaching”, pra tretje e vazhdueshme e defekteve strukturore (zvendësim
kationesh në shtrukturë).
6.3.2. Përcaktimi spektrofotometrik i ndajthithjes së blumetilenit në mostrën e NaMMT të aktivizuar me acid sulfurik në përqendrimin 50%
Metoda e blumetilenit kryhet praktikisht si mëposhtë: Marrim 2 g argjilë Na-MMT të
aktivizuar me 50% acid sufurik të tharë paraprakisht. Në një elermajer 200 ml shtojmë
100 ml ujë të distiluar dhe sasinë përkatëse të argjilës, si dhe një përzierës magnetik. Më
pas suspensioni i cili qëndron gjatë gjithë kohës në përzierje magnetike, titullohet me
tretësirë të freskët blumetileni me përqendrim 12.5 milimol/l ose 10-2 M. Titrimi ka
vazhduar shumë ngadalë në një periudhë të gjatë kohore (72 orë). Pas shtimit të një sasie
të caktuar blumetileni nga byreta, pritej të vendosej ekuilibri dhe më pas merrej rreth 2ml
nga suspensioni, centrifugohej, hollohej dhe i nënshtrohej matjeve me spektofotometër.
Tretësira hollohet derisa përqendrimi i saj të përfshihet brenda zonës së përqendrimeve të
kurbës së kalibrimit të blumetilenit. Matjet e absorbancës janë kryer në gjatësinë e valës
663 nm. Sasia e blumetilenit të adsorbuar përcaktohet nga sasia e mbetur në tretësirë.
Titrimi përfundon kur përqendrimi i blumetilenit në ekuilibër arrin 70 mg/l (ose 2.2 x 104
M) [170].
Në grafik jepet varësia e sasisë së blumetilenit të adsorbuar nga sasia e blumetilenit të
mbetur në tretësirë. Ky eksperiment u zhvillua për të krahasuar ekuilibrin e arritur në
bazë të sasisë së blumetilenit të adsorbuar tek argjila Na-MMT 50% sipas halopointit dhe
sipas metodës së treguar më poshtë grafikisht. Sasia e blumetilenit të adsorbuar sipas
halopointit tregohet grafikisht më poshtë se në cilën pjesë të grafikut i përket.

Krenaida Taraj

71

“Ndryshimet në Sipërfaqen e Argjilës së Prrenjasit Pas
Trajtimeve Fizike dhe Kimike”

2014

300
280
260
240

mad = 64

220

mg/g

200
180
160
140

mex = 200

120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

mg/l

40

50

60

70

80

Grafik 6.5: Izoterma e adsorbimit të blumetilenit nga argjila Na-MMT 50% e aktivizuar
me H2SO4
Fillimisht shtohen sasi shumë të vogla rreth 2 ml tretësirë ~10-2 M blumetilen me qëllim
që e gjithë sasia e tij të adsorbohet sërish. Pra në këtë mënyrë përqendrimi arrin sërish
afër zeros. Shtimi gradual i blumetilenit vazhdon derisa përqendrimi i tij në tretësirë të
rritet. Në këtë mënyrë jemi të bindur se e gjithë sasia e blumetilenit në tretësirë është
kationo shkëmbyer. Më pas pjesa tjetër e blumetilenit që adsorbohet, adsorbohet në
sipërfaqe. Pra deri tek vlera 200 mg/g kemi sasinë e blumetilenit të kationo shkëmbyer
midis shtresave. Me rritjen e mëtejshme të sasisë së blumetilenit të shtuar merret një
lakore si ajo e adsorbimit me N2 e tipit të Langmuir. Sasia e shkëmbyer (mex) shërben për
të llogaritur kapacitetin e shkëmbimit kationik, kurse sasia (mad) është sasia e
blumetilenit e adsorbuar në sipërfaqe [170].
Gjithashtu kjo metodë përveç sa thamë më lartë na lejon edhe identifikimin e zonës ku
është arritur ekuilibri sipas halopointit. Sasia e blumetilenit të harxhuar për të arritur
ekuilibrin sipas halopointit për Na – MMT 50% është 30.4 ml. Sasia e blumetilenit të
adsorbuar llogaritet të jetë 24.32 g/100g ose 243.2 mg/g. Me shigjetë tregohet në grafikun
e mësipërm sasia e blumetilenit të adsorbuar sipas metodës së halopoint.

6.4. Ndryshimi strukturor dhe sipërfaqësor gjatë aktivizimit acid
Aktivizimi acid nuk ndikon njësoj në strukturën dhe sipërfaqen e argjilës natyrore të
Prrenjasit dhe argjilës Na-MMT (Nanofil 757). Krahasimi i dy argjilave të ndryshme të
studiuara i bën më të dukshme veçoritë dhe karakteristikat e tyre strukturore
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tëpërcaktuara nëpërmjet difraktometrisë me rreze X.Difraksioni me rreze X është një
teknikë e rëndësishme në studimin e një argjile,që lejon përcaktimine fazave minerale të
ndryshme të argjilës dhe distancën ndërshtresore. Analiza e materialeve u krye në
Gjermani me anë të difraksionit të rrezeve X, për mostrën e argjilës së Prrenjasit dhe NaMMT të patrajtuar dhe të trajtuar me acid sulfurik në përqëndrime të ndryshme.
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/°.
6.4.1. Përcaktimi i ndryshimit strukturor në argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT
nëpërmjet difraktometrisë me rreze X

M (006)

M (100)

P/0/3/DT
P/10/3/DT
P/22/3/DT
P/35/3/DT
P/40/3/DT
P/50/3/DT

Counts

M (001)

Më poshtë jepen dy difraktograma për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT, në të cilat janë
grupuar argjilat para dhe pas aktivizimit me H2SO4. Në figurë jepen difraktogramat e
argjilës së Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me acid në 5 përqendrime të
ndryshme.
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Figurë 6.3: Difraktogramat me rreze X të argjilës së Prrenjasit dhe argjilës së
Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22%, 35%, 40% dhe 50%
Difraktograma e parë tregon argjilën e Prrenjasit të patrajtuar me H2SO4 dhe piqet më
karakteristikë të mineraleve argjilore. Poshtë saj renditen difraktogramat e argjilës së
Prrenjasit të aktivizuar me acid sipas përqendrimeve të treguara në figurë. Piku i parë në
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2θ = 8.70 është tipik për montmorilonitet dhe i përgjigjet distancës më të madhe midis
shtresave. Piku kryesor që identifikojmë një mineral tjetër kuarc është në 2θ = 270.
Gjithashtu edhe piqet 2θ = 190dhe 2θ = 360janë tipik në montmorilonit në reflekset (100)
dhe (006).
Aktivizimi me H2SO4 i argjilës së Prrenjasit në përqendrimet nga 10% – 35% nuk sjell
ndryshime thelbësore në difraktogramë, që tregon se struktura e montmorilonitit ruhet
dhe distanca midis shtresave nuk ndryshon. Në difraktogramën e argjilës të aktivizuar me
40% acid, vihet re një zvogëlim shumë i ndjeshëm i pikut në 2θ = 8.60, i cili pothuajse
nuk ekziston. Kjo tregon një zvogëlim të ndjeshëm të numrit të shtresave të
montmorilontit në të njëjtin agregat. Shtresat janë të zhvendosura përkundrejt njëra tjetrës
në mënyrë të çrregullt dhe për këtë arsye ky pik pothuajse zhduket. Situata është e
ngjashme edhe për piqet e montmorilonitit në 2θ = 190dhe 2θ = 360, megjithatë këto piqe
vazhdojnë të jenë të dukshëm. Në argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO450% piku
në 2θ = 8.60 zhduket përfundimisht.
Difraksioni i rrezeve X: Figura 6.4 tregon difraktogramat e Na-MMT të patrajtuar dhe të
Na-MMT të trajtuar me H2SO4 në përqendrimet 15%, 29% dhe 40%. Piku i parë që
shfaqet në difraktogramë për këndin 2θ = 8.7° është karakteristik për montmorilonitet dhe
tregon një distancë të shtresave prej rreth 1 nm. Intensiteti i tij është edhe masë e
strukturës kristaline të Na-MMT.
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Figurë 6.4. Difraktogramat e Na-MMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në
përqendrimet 15%, 29% dhe 40 %
Vihet re se gjatë aktivizimit acid nuk kemi zhvendosje të këndit në të cilin shfaqet piku i
parë, por kemi sheshim të tij, që tregon se zvogëlohet kristaliniteti i argjilës. Kjo vjen si
rezultat i zvogëlimit të agregateve të Na-MMT nga sulmi acid. Na-MMT të trajtuara me
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H2SO4 në përqendrime të ndryshme japin difraktograma pothuaj identike me njëratjetrën. Piku i parë i cili tregon dhe trashësinë d të shtresës apo distancën e përgjithshme
është në 8.7 gradë. Nuk vihet re një varësi e intensitetit të pikut në 2θ = 8.7° nga
përqendrimi i acidit të përdorur për aktivizim. Mosndryshimi i distancës nga shtresa në
shtresë gjatë aktivizimit acid është një fakt eksperimental, i cili flet kundër një procesi që
do ishte i vetëm midis joneve hidron dhe joneve Na+ të Na-MMT. Zakonisht shkëmbimi
jonik shoqërohet me ndryshim të distancës midis shtresave të Na-MMT për shkak të
rrezeve të ndryshme të joneve të hidratuara që shkëmbehen. Kjo tregon se aktivizimi
acid, i përparuar deri në stadin e shqyrtuar, nuk është vetëm një shkëmbim jonik por një
bashkëveprim kimik i joneve hidron me strukturën kristaline të argjilës, jo dhe aq brenda
shtresave të argjilës sesa në sipërfaqet e grimcave.
6.4.2. Karakterizimi i ndryshimeve sipërfaqësore të argjilave Prrenjas dhe NaMMT gjatë aktivizimit acid nëpërmjet matjes së adsorbimit mbi to të N2 në
77 K
Karakterizimi i ndryshimeve sipërfaqësore për të dy argjilat e marra në studim kryhet
nëpërmjet matjes së adsorbimit mbi sipërfaqet e tyre të azotit në 77 K. Nëpërmjet këtyre
matjeve përcaktohet sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve për argjilat e
patrajtuara dhe ato të aktivizuara me acid sulfurik në përqendrime të ndryshme.
Tabelë 6.4: Sipërfaqja specifike BET dhe vëllimii përgjithshëm i poreve të përcaktuar
nëpërmjet matjes sëadsorbimit të N2 për argjilën Na-MMT para dhe pas aktivizimit me
H2SO4
Lloji i argjilës
Na-MMT pa aktivizuar
Na-MMT me H2SO4 15%
Na-MMT me H2SO4 28.5%
Na-MMT me H2SO4 40.67%
Na-MMT me H2SO450%

Sipërfaqja Specifike
m2/g
13.4
83
133
126
127.7

Vëllimi i përgjithshëm i
poreve (cm3/kg)
29
109
149
146
147.7

Tabelë 6.5: Sipërfaqja specifike BET dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve të përcaktuar
nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 për argjilën Prrenjas para dhe pas aktivizimit me
H2SO4
Lloji i argjilës
Prrenjasi pa aktivizuar
Prrenjas me H2SO4 10%
Prrenjas me H2SO4 15%
Prrenjas me H2SO4 22 %
Prrenjas me H2SO4 30%
Prrenjas me H2SO4 35%
Prrenjas me H2SO4 40%
Prrenjas me H2SO4 50%
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Sipërfaqja Specifike
m2/g
83.75
110.4
137.5
200
245
265
380
420

Vëllimi i përgjithshëm i
poreve (cm3/kg)
69.27
86.2
97.1
128
169
200
325
384
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Me të dhënat e tabelës së mësipërme ndërtojmë grafikët përkatës të sipërfaqes specifike
dhe vëllimit të përgjithshëm të poreve të përcaktuara nëpërmjet metodës së adsorbimit të
gazit N2 në 77 K, për argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me
H2SO4 në përqendrime të ndryshme. Përcaktimi i sipërfaqes specifike dhe vëllimit të
përgjithshëm të poreve është kryer, pasi mostra është tharë nën vakuum në 1200C për 15
orë.
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Grafik 6.6: Varësia e sipërfaqes specifike të argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT të
përcaktuar me adsorbimin e gazit N2 në 77 K, nga përqendrimi i acidit sulfurik të
përdorur për aktivizim
Nga ndërtimi i grafikut vihet re shumë qartë që me rritjen e përqendrimit të acidit sulfurik
të përdorur për aktivizim në raport me argjilën, kemi një rritje të theksuar të sipërfaqes
specifike për rastin e argjilës së Prrenjasit. Rritja më e madhe e sipërfaqes specifike vihet
re për përqendrimet 40 % dhe 50% të acidit sepse në këto përqendrime largohen shumë
katione nga midis shtresave, nga cepat e grimcave të argjilës dhe në oktaedër, duke lënë
hapësira boshe. Nga 10 – 30% kemi vetëm tretje të difekteve strukturore (zëvendësim
kationesh në strukturë) të argjilës. Sipërfaqja specifike e argjilës Na – MMT qëndron
konstante kur kalohet përqendrimi 28.5%.
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Grafik 6.7: Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve të argjilës së Prrenjasit dhe
Na-MMT të përcaktuar me adsorbimin e gazit N2 në 77 K, nga përqendrimi i acidit
sulfurik të përdorur për aktivizim
Në këtë grafik vihet re se si ndryshon vëllimi i përgjithshëm i poreve të përcaktuar me
adsorbimin e gazit N2 në 77 K me rritjen e përqendrimit të acidit sulfurik. Pas trajtimit të
parë acid në 10% H2SO4 të dyja kurbat e argjilave janë pothuajse njësoj. Ndryshime të
dukshme vihen re pas aktivizimit me acid në 40% dhe 50% H2SO4 të argjilës së
Prrenjasit, për shkak të largimit të kationeve nga cepat e grimcës dhe midis shtresave
duke formuar pore me vëllim të madh. Kurse tek argjila Na-MMT, vëllimi qëndron
konstant mbi përqendrimet 28.5%, sepse gjithë largimi i kationeve ndodh që në
përqendrimet e para të aktivizimit me acid sulfurik.
6.4.3. Adsorbimi i N2 mbi sipërfaqen e argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT të
aktivizuar me acid sulfurik
Adsorbimi i N2 në 77 K: Izotermat e adsorbimit të N2 në 77 K të matura për argjilën e
Prrenjasit të patrajtuar dhe argjilën e Prrenjasit të trajtuar me H2SO4 në përqendrimet
10%, 25% dhe 40% dhe 50% janë paraqitur në grafikun e mëposhtëm 6.8.
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Grafik 6.8: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar në 77 K nga argjila e Prrenjasit e
patrajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 25%, 40% dhe 50%
Në zonën e trysnive të ulëta nga 0 – 200 mbar ndodh adsorbimi i azotit mbi sipërfaqen e
jashtme dhe mbi sipërfaqen e mikroporeve në rast se këto mikropore ekzistojnë. Për zonat
e trysnive më të larta nga 200 – 950 mbar ndodh adsorbimi i shtresës së dytë dhe të tretë
që shoqërohet me kondesim të azotit në mezopore. Për trysni më të larta ndodh
kondensimi në makropore. Sipërfaqja specifike e argjilës së Prrenjasit rritet shumë gjatë
aktivizimit me H2SO4 në përqendrimin 50%. Fillimisht për argjilën e Prrenjasit të
patrajtuar sipërfaqja specifike është 83 m2/g, më pas pas aktivizimit me acid sulfurik në
përqendrimin 10% arrin 101 m2/g, për përqendrimin 25% sipërfaqja specifike arrin 228
m2/g, për përqendrimin 40% sipërfaqja specifike arrin 357 m2/g dhe për përqendrimin
50% sipërfaqja specifike arrin 416 m2/g. Pra vihet re një rritje shumë e madhe e
sipërfaqes specifike, por dhe e vëllimit të përgjithshëm të poreve gjatë aktivizimit me
acid sulfurik.
Adsorbimi i N2 në 77 K: Izotermat e adsorbimit të N2 në 77 K të matura për Na-MMT e
patrajtuar dhe Na-MMT të trajtuar me H2SO4 në përqendrimet 15%, 28.57%, 40.67%,
dhe 50% janë paraqitur në grafikun 6.9. Forma e izotermave është e njëjtë për të gjitha
mostrat dhe karakteristikë për adsorbimin nga argjilat. Në zonën e trysnive të ulëta nga 0200 mbar ndodh adsorbimi mbi sipërfaqen e jashtme të grimcave dhe mbi sipërfaqen e
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mikroporeve (me diametër 0–2 nm) në rast se këto pore ekzistojnë. Në trysni 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 trysni më të larta se 950
mbar, kryhet kondensimi në makroporet (> 40 nm). 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 [171]. Sipërfaqet specifike janë përcaktuar
duke përdorur ekuacionin e përdorur në teorinë BET mbi adsorbimin e gazeve [76].
Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve rriten në më shumë se 11-fish
gjatë aktivizimit acid. Rritja e përqëndrimit të acidit të përdorur për aktivizim sjell rritje
të këtyre parametrave deri në përqëndrimin 28.57% dhe zvogëlim të tyre kur përqëndrimi
i acidit arrin në 40.67%. Rritja e të dy parametrave vjen nga hapja e mezoporeve të reja
në hapësirat ndërgrimcore dhe ndëragregate.
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Grafik 6.9: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar në 77 K nga argjila Na-MMT e
patrajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 15%, 28.5%, 40% dhe 50%
Grafiku tregon sasinë e moleve azot të adsorbuar në 77 K në sipërfaqe të argjilës NaMMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me acid sulfurik në përqendrimet 15%, 28.5%, 40%
dhe 50%. Vihet re se sasia e moleve azot të adsorbuar vjen duke u rritur nga argjila e
patrajtuar në atë të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 15%, 28.5%, 40% dhe në fund
tek 50%.
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6.4.4. Përcaktimi i porozitetit të argjilës së Prrenjasit dhe Na-MMT të aktivizuar
me H2SO4 nëpërmjet metodave f, t dhe α
Më poshtë jepet varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për argjilën e Prrenjasit të
aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 25%, 40% dhe 50% të trajtuar termikisht për
4 orë në 1800C. Si argjilë referuese është marrë argjila e Prrenjasit e tharë në 1200C nën
vakuum për 4 orë e cila paraqitet si drejtëza horizontale tek f = 1.
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Grafik 6.10: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit
0
te aktivizuar me H2SO4 10%, 25%, 40% dhe 50% e trajtuar termikisht per 4 ore ne 180

Ky grafik jep të dhëna për argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me acid sulfurik në
përqendrimet 10%, 25%, 40% dhe 50% të tharë për 4 orë në 1800C nën vakuum. Kurba e
argjilës së aktivizuar me acid 10% është pothuajse e mbivendosur mbi kurbën e argjilës
referuese dhe f është pothuajse 1. Në këtë rast mund të themi se kemi të bëjmë me një
argjilë me sipërfaqe specifike të vogël, e cila mbetet pothuajse e pandryshuar për pjesën e
presionit të ulët nën presionin relativ 0.4. Gjithashtu vihet re një rritje shumë e vogël e
porozitetit për presionin relativ 0.4, që shoqërohet me rritje të vogël të sipërfaqes
specifike. Kurbat e tjera shtrihen mbi f = 1 dhe rritja e faktorit f vjen nga rritja e
sipërfaqes specifike me rritjen e përqendrimit acid, për vlera të presionit relativ nën 0.4.
Për presion relativ më të madh se 0.4, vihet re se në të gjitha rastet ku argjila e Prrenjasit
është aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet e mësipërme, shpërndarjen më të madhe e
kemi në zonën 5-6 nm.
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Më poshtë jepet grafiku f për argjilën Na-MMT të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet
15%, 28%, 40% dhe 50%, ku si mostër referuese është marrë argjila Na-MMT e
patrajtuar me acid.
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Grafik 6.11: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen Na-MMT
te pa trajtuar dhe e aktivizuar me H2SO4 ne perqendrimet 15%, 28%, 40% dhe 50%

Në këtë grafik si argjilë referuese është marrë Na-MMT e pa aktivizuar me acid e cila në
këtë rast karakterizohet nga drejtëza horizontale që kalon tek f = 1. Kurbat mbi këtë
drejtëz tregojnë Na-MMT janë të aktivizuara me acid H2SO4 në përqendrimet 15%, 28%
dhe 40%. Vihet re që me rritjen e përqendrimit acid ndryshon dhe forma e kurbave f.
Fillimisht sipërfaqja specifike rritet për të tre kurbat duke qenë se f >1. Kemi një
maksimum nën presionin relativ 0.4, kurse pas këtij presioni një rënie graduale të
porozitetit. Në rastin e argjilës Na-MMT nuk krijohen mikropore të rendit 0.5 nm, por
shohim që kemi një rritje poroziteti për pore të rendit 2 nm pra mezopore me rritjen e
përqendrimit të acidit të përdorur për aktivizim.
6.4.4.1 Kurbat – t
Në grafikët e mëposhtëm jepet varësia e numrit të moleve azot të adsorbuar në 77 K nga
argjilat Prrenjas dhe Na-MMT të patrajtuara dhe të aktivizuara me acid ndaj trashësisë „t“
të shumështresorit të llogaritur sipas formulës:
t  0.354 
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Ku N është numri i moleve azot të adsorbuar dhe Nm është kapaciteti i monoshtresës, një
konstante që përcaktohet tek izoterma BET kur përcaktohet sipërfaqja specifike. Sasia e
lëndës së adsorbuar, n, rivendoset kundrejt “t”, që është trashësia standarte e
shumështresorit mbi një material referues jo-poroz në raportin përkatës p/p.

Numri i moleve N2 te adsorbuar (mol/kg)
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Grafik 6.12: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga "t" për Na-MMT të
patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrime të ndryshme
Në këtë grafik jepet varësia e numrit të moleve të azotit të adsorbuar mbi sipërfaqen e
argjilës Na-MMT të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 nga trashësia e
shumështresorit “t”. Vihet re nga grafiku se zgjatimet e drejtëzave kalojnë nga origjina,
gjë që tregon se nuk kemi një argjilë mikroporoze me pore të rendit 0.5 nm. Ky fakt
vërtetohet edhe tek rezultatet e përftuara nga grafikët f për argjilën Na-MMT.
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Grafik 6.13: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga "t" për argjilën e Prrenjasit
të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 40% dhe 50% dhe të tharë për
15 orë në 2500C
Në këtë grafik tregohet varësia e numrit të moleve të azotit të adsorbuar mbi sipërfaqen e
argjilës së Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 nga trashësia e
shumështresorit “t”. Vihet re nga grafiku se drejtëzat kalojnë nga origjina, gjë që tregon
se kemi një argjilë jo mikroporoze por me pore të rendit 5-6 nm. Ky fakt vërtetohet edhe
tek rezultatet e përftuara nga grafiket f për argjilën e Prrenjasit.
6.4.4.2 Kurbat αs
Kurba αs llogaritet në bazë të lidhjes midis adsorbimit (Vads) dhe αs (izoterma standarte e
reduktimit V/Vm), ku sipas [172] αsvendoset ekzaktësisht në njësinë p/p0 = 0.4. Duke
qenë se në këtë presion relativ, përfundon procesi i mbushjes së mikroporeve dhe nuk ka
filluar akoma kondensimi kapilar.
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Grafik 6.14: Varësia e Vads nga αs për argjilën Na-MMT të patrajtuar dhe të aktivizuar
me acid në përqendrimet 15%, 28.5%, 40.5% dhe 50%
Në grafikun e mësipërm vihet re se të gjitha drejtëzat e argjilës Na-MMT të patrajtuar dhe
të aktivizuar me acid në përqendrimet 15%, 28.5%, 40.5% dhe 50%, kalojnë nga origjina.
Kjo shpjegohet me faktin se gjatë aktivizimit me acid sulfurik në këtë argjilë nuk
formohen mikropore të rendit 0.5 nm, por mezopore të rendit 2 nm. Ky fakt tregohet dhe
tek grafikët e ndërtuar më sipër me metodën-f, ku poret e formuara janë të rendit deri në 2
nm.
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Grafik 6.15: Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të pa aktivizuar dhe të aktivizuar
me acid 10%, 22%, 40%, 50%.
Në këtë grafik jepet sërisht varësia e vëllimit nga αs për argjilën e Prrenjasit të pa trajtuar
dhe të aktivizuar në përqendrime të ndryshme. Edhe në këtë grafik vihet re se drejtëzat
kalojnë nga origjina dhe mund të themi, që nuk kemi formim të mikroporeve, por duke ju
referuar dhe grafikëve të metodës – f, kemi një zhvillim poroziteti mbi 4 nm.

6.5. Aktivizimi termik
6.5.1. Ndikimi i aktivizimit termik mbi sipërfaqen e argjilës së Prrenjasit
Në këtë studim u pa me interes edhe procesi i aktivizimit termik të argjilës së Prrenjasit.
U studiua ndikimi i aktivizimit termik në sipërfaqen specifike dhe vëllimin e
përgjithshëm të poreve sipas BET, i trajtimit të argjilës natyrale të Prrenjasit në 1200C,
1800C, 2500C dhe 9500C. Gjithashtu u studiua ndikimi i trajtimit termik në argjilat e
Prrenjasit të aktivizuara me H2SO4 në përqendrimet 40% dhe 50%. Në tabelë jepet
ndryshimi i sipërfaqes specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar.
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Tabelë 6.6: Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar
në kohë dhe temperaturë të ndryshme
Argjila

SSp BET m2/g

Vëllimi cm3/kg

temp, koha

Prre. Patrajt
Prre. Patrajt
Prre. Patrajt
Tharënë 9500/100 ore

83.75
102.56
105
1.2

69.27
274.64
340
27

4 ore - 1200C
15 ore - 1800C
15 ore - 2500C
100 ore - 9500C

Nga rezultatet e matjeve vihet re se sipërfaqja specifike rritet kur argjilën natyrale të
Prrenjasit e trajtojmë termikisht nga 1200C në 1800C dhe 2500C. Kjo tregohet grafikisht
në grafikun e mëposhtëm i cili shpreh varësinë e sipërfaqes specifike nga temperatura e
trajtimit të argjilës natyrale të Prrenjasit.
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Grafik 6.16: Varësia e sipërfaqes specifike sipas BET nga temperatura (1200C, 1800C,
2500C dhe 9500C) për argjilën e Prrenjasit të pa aktivizuar
Sipërfaqja rritet nga rreth 84 m2/g në 105 m2/g, ndërkohë që vëllimi i përgjithshëm i
poreve rritet shumë më tepër nga rreth 69 cm3/kg në 340 cm3/kg në temperaturën 2500C.
Ndryshimi i vëllimit të poreve me temperaturën jepet në grafikun e mëposhtëm 6.17.
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Grafik 6.17: Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve sipas BET nga temperatura
(1200C, 1800C, 2500C dhe 9500C) për argjilën e Prrenjasit të pa aktivizuar
Kjo tregon se uji gjendet i lidhur në argjilën e Prrenjasit në hapësirat brenda agregateve,
që përfaqësojnë pore me vëllim të madh por sipërfaqe relativisht të vogël. Fakti që ky ujë
largohet në 1800C dhe 2500C, por jo në 1200C tregon se gjendet i lidhur me strukturën e
argjilës. Në temperaturën 9500C vihet re një zvogëlim shumë i madh i sipërfaqes
specifike dhe vëllimit të përgjithshëm të poreve të argjilës së patrajtuar të Prrenjasit. Në
këtë temperaturë struktura e argjilës shkatërrohet duke mos patur më vetitë e saj
shtresore.
Ndikimi i aktivizimit termik në karakteristikat sipërfaqësore të argjilës së Prrenjasit u
studiua edhe për argjilat e trajtuara paraprakisht me H2SO4 në përqendrimet 40% dhe
50%. Aktivizimi termik në këto mostra argjilash u krye në temperaturat 1200C, 1600C,
1800C dhe 2500C, duke i trajtuar në secilin rast për 4, 9 dhe 15 orë në temperaturat e sipër
përmendura nën vakuum. Në tabelat 6.7 dhe 6.8 paraqiten rezultatet e matjes së
adsorbimit të azotit në 77K mbi mostrat e argjilës të aktivizuara me acid sulfurik në
përqendrimet 40% dhe 50%.
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Tabelë 6.7: Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit të aktivizuar
me H2SO4 40% në kohë dhe temperatura të ndryshme
Argjila
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%
Prre. 40%

SSp BET m2/g
357
367
376.5
385
365
372
384
394
380
390
404
419

Vëllimi cm3/kg
268.59
283.8
299
303
308.4
338
330.7
369.5
325
335.6
334
380

temp, koha
4 ore - 1200C
4ore – 1600C
4ore - 1800C
4ore - 2500C
9ore - 1200C
9ore - 1600C
9ore - 1800C
9ore - 2500C
15ore - 1200C
15 ore - 1600C
15 ore - 1800C
15 ore - 2500C

Tabelë 6.8: Sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve për argjilën e Prrenjasit të aktivizuar
me H2SO4 50% në kohë dhe temperaturë të ndryshme
Argjila
Prre. 50%
Prre. 50%

SSp BET m2/g
420
449

Vellimi cm3/kg
384
376

temp, koha
15 ore - 1200C
15 ore - 1600C

Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%
Prre. 50%

456
493
420
444
451
466.5
416.4
438
442.5

392
466
312
340
346
390.7
295
308.6
314.8

15 ore - 1800C
15 ore - 2500C
9 ore - 1200C
9 ore - 1600C
9 ore - 1800C
9 ore - 2500C
4 ore - 1200C
4 ore - 1600C
4ore - 1800C

Prre. 50%

450.5

315.14

4 ore – 2500C

Nga rezultatet e matjeve vihet re se në çdo rast kemi rritje të sipërfaqes specifike dhe
vëllimit të përgjithshëm të poreve si me kohën e trajtimit ashtu edhe me temperaturën,
duke qenë se me aktivizimin acid është larguar një pjesë e madhe e ujit strukturor të
argjilës dhe ka ndodhur tretja e një pjese të madhe të joneve Fe3+, Al3+ dhe Mg2+. Kjo
rritje nuk është aq e theksuar si në rastin e argjilës së patrajtuar. Argjila e Prrenjasit e
aktivizuar me acid në përqendrimin H2SO4 50% e tharë për 15 orë në 2500C ka sipërfaqen
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specifike më të madhe 493 m2/g, pastaj argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e
tharë për 4 orë në 2500C me sipërfaqe 442 m2/g. Më pas vjen argjila e Prrenjasit e
aktivizuar me H2SO4 40 % me sipërfaqe 419 m2/g. E njëjta ecuri vihet re edhe për
vëllimin e përgjithshëm të poreve në varësi të temperaturës së trajtimit termik. Gjatë
tharjes në 2500C vihet re se argjila e Prrenjasit në të dy përqendrimet ndryshon ngjyrë,
nga gri kalon ne ngjyrë të errët afërsisht në të zezë. Nga matjet e kryera për të gjitha
argjilat e Prrenjasit të aktivizuara termikisht duket se edhe në 2500C uji nuk është larguar
plotësisht. Rritja e mëtejshme e temperaturës së aktivizimit deri në temperatura ku
struktura e argjilës ruhet, do të sillte edhe rritje të mëtejshme të sipërfaqes specifike dhe
vëllimit të përgjithshëm të poreve.
6.5.2. Metoda e ndryshimit të faktorit - f
Më poshtë jepen grafikët – f për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar me H2SO4 por të trajtuar
termikisht në temperatura dhe kohë të ndryshme [173]. Gjithashtu jepen grafikët-f për
argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% dhe të trajtuar
termikisht në temperaturën 1200C, 1600C, 1800C, dhe 2500C për 4, 9 dhe 15 orë dhe
anasjelltas për çdo orë në temperaturate përmendura. E njëjta procedurë ndiqet dhe për
argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50%. Si argjilë referuese në
të gjitha rastet është marrë argjilë Prrenjasi e patrajtuar me acid e tharë në 1200C nën
vakuumpër 4 orë e cila paraqitet si drejtëza horizontale tek f=1.
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Grafik 6.18: Varesia e faktorit f nga raporti i presionit relativ p/p0 per argjilen
e Prrenjasit te trajtuar termikisht ne kater temperatura te ndryshme
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Drejtëza poshtë f = 1 tregon një argjilë me sipërfaqe specifike shumë të vogël dhe pa
pore, argjilën e Prrenjasit të trajtuar termikisht për 100 orë në 9500C. Kurbat mbi f = 1
janë pikërisht argjilat e trajtuara termikisht në 1800C dhe 2500C. Vihet re që në zonën
mbi presionin relativ 0.4 kemi një rritje të menjëhershme të kurbave gjë që tregon se
kemi zhvillim të porozitetit mbi 4 nm, pra një rritje të madhe të vëllimit të poreve në
krahasim me rritjen e sipërfaqes specifike. Vlera e sipërfaqes specifike rritet pak për vlera
të presionit relativ nën 0.4. Sipërfaqja specifike është më e madhe tek kurba e argjilës së
tharë për 15 orë në 2500C nën vakuum, pasi i përket dhe një vlere më të madhe të faktorit
f. Gjithashtu një zhvillim i lehtë poroziteti me përmasa deri në 2 nm vihet re për zonën e
presionit nën presionin relativ 0.4 për të dyja kurbat, pastaj qëndron konstant për t’u rritur
sërish.
A. Në tetë grafikët e mëposhtëm jepet varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për
argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 40% dhe të trajtuar
termikisht në kohë dhe temperatura të ndryshme të treguara si mëposhtë.
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Grafik 6.19: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen Prrenjasit te aktivizuar
me H SO ne perqendrimin 40% dhe e trajtuar termikisht ne 1200 per 4, 9 dhe 15 ore
2 4

Në këtë grafik shihet qartë se si ndryshojnë kurbat nga njëra tjetra gjatë zgjatjes së kohës
së trajtimit termik të argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me acid 40% në 1200C. Vihet re
një rritje e faktorit f tek kurba e trajtuar për 15 orë më tepër se tek kurbat e tjera gjë që
tregon rritje më të madhe të sipërfaqes specifike. Gjithashtu dallohet një rritje poroziteti
që fillon në përmasat rreth 2 nm (maksimumi i parë) për presione relative më të ulët se
0.4 dhe shfaqet dhe një maksimum tjetër për presion relative më të madhe se 0.4. Më pas
kurbat qëndrojnë thuajse konstant.
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Grafik 6.20: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0

me H2SO4 40% e trajtuar termikisht ne 160 per 4, 9 dhe 15 ore
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Grafik 6.21: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0
me H2SO4 ne perqendrimin 40% e trajtuar termikisht ne 180 per 4,9 dhe 15 ore
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Grafik 6.22: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit
0
te aktivizuar me H2SO4 ne perqendrimin 40% e trajtuar termikisht ne 250 per 4, 9 dhe 15 ore

diametri i poreve (nm)
0

2

4

6

8

10

5

4

3

0

P ref 120 C
0

P 250 C
0

f

P 180 C
0

P 160 C

2

0

P 120 C

1

p/p0

0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Grafik 6.23: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 40% e trajtuar termikisht per 4 ore ne 4 temperatura
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Grafik 6.24: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 40% e trajtuar termikisht per 9 ore ne 4 temperatura
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Grafik 6.25: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 40% e trajtuar termikisht per 15 ore ne 4 temperatura
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B) Në tetë grafikët e mëposhtëm jepet varësia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 për
argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% dhe të trajtuar
termikisht në kohë dhe temperatura të ndryshme të treguara si mëposhtë.
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Grafik 6.26: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 4,9 dhe 15ore ne 120 C
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Grafik 6.27: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 4, 9 dhe 15 ore ne 160 C
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Grafik 6.28: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 4, 9 dhe 15 ore ne 180 C
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Grafik 6.29: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
0
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 4, 9 dhe 15 ore ne 250 C
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Grafik 6.30: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 4 ore ne 4 temperatura
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Grafik 6.31: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 9 ore ne 4 temperatura
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Grafik 6.32: Varesia e faktorit f nga presioni relativ p/p0 per argjilen e Prrenjasit te aktivizuar
me H2SO4 ne perqendrimin 50% e trajtuar termikisht per 15 ore ne 4 temperatura
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Në të gjitha kurbat e treguara më sipër si për argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4
40% dhe atë të aktivizuar me H2SO4 50%, kurbat kanë pothuajse të njëjtën ecuri. Pra janë
të gjitha mbi vlerën f = 1, ku ndodhet argjila referuese dhe vlera e faktorit f rritet me
rritjen e temperaturës dhe kohës, në të cilën argjila i nënshtrohet trajtimit termik. Tek
pothuajse të gjitha kurbat vihen re maksimume që tregojnë zhvillim të porozitetit në
dimensione 2 nm për presione relative më të vogël se 0.4 dhe porozitet nëdimensione 5 –
6 nm për presione relative mbi 0.4.
6.5.3. Kurbat αs
Në grafikët e mëposhtëm jepet varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve nga αs për
argjilën e Prrenjasit të pa aktivizuar por të trajtuar termikisht në temperatura të ndryshme,
si dhe argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimin 50% dhe të trajtuar
termikisht për 15 orë në temperatura të ndryshme [74], [80].
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Grafik 6.33: Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të aktivizuar me acid 50% e
trajtuar termikisht për 15 orë në 1200C, 1600C, 1800C dhe 2500C
Në këtë grafik kemi vetëm argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 50%, por të
trajtuar në temperatura të ndryshme. Të gjitha drejtëzat mund ti konsiderojmë si një
drejtëz e vetme, duke qenë se kanë të gjitha një drejtim dhe janë shumë pranë njëra tjerës.
Në këtë grafik drejtëzat kalojnë nga origjina e grafikut, fakt që tregon se gjatë aktivizimit
acid për këtë argjilë nuk kemi formim të mikroporeve, por krijohen hapësira të reja të
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rendit 5 – 6 nm. Kjo ndodh për shkak të procesit të grimcimit të grimcave të argjilës gjatë
aktivizimit acid dhe gjithashtu jepet qartë dhe në metodën –f dhe metodën –t.
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Grafik 6.34: Varësia e Vads nga αs për argjilën Prrenjas të pa aktivizuar por të trajtuar
termikisht për 4 orë 1200C, 15 orë 1800C dhe 2500C, 100 orë në 9500C
Në këtë grafik kemi sërish argjilë Prrenjasi të pa aktivizuar, por të trajtuar termikisht në
temperaturat 1200C, 1800C, 2500C dhe 9500C. Vihet re se drejtëzat kalojnë nga origjina
dhe mund të themi që edhe në këtë rast nuk kemi formim të mikroporeve por duke ju
referuar dhe grafikëve të metodës – f, kemi një zhvillim poroziteti mbi 4 nm.
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KAPITULLI VII. PËRMBLEDHJE DHE DISKUTIME

Në këtë punim u studiuan ndryshimet strukturale dhe sipërfaqësore të një argjile
natyrale të vendit tonë, pikërisht argjilës së Prrenjasit, gjatë aktivizimit me acid sulfurik.
Argjila e Prrenjasit u zgjodh për arsye se ka përmbajtje të lartë të montmorilonitit,
sipërfaqja e të cilit është treguar në literaturë se është mjaft e ndryshueshme kur trajtohet
me acide. Përveç strukturës tipike të montmorilonitit argjila e Prrenjasit ka edhe
përmbajtje të lartë të hekurit dhe magnezit, karakteristikë kjo që e bën edhe më të
ndryshueshme gjatë aktivizimit acid.

Për të gjykuar më objektivisht mbi ndryshimet komplekse strukturale dhe
sipërfaqësore gjatë aktivizimit acid u zgjodh të trajtohet me të njëjtën mënyrë edhe një
argjilë e prodhuar nga kompania Suedchemie me emrin tregtar Nanofil 757, e cila është
sërish një Na-Montmorilonit, që në përbërjen e kristaleve të saj ka vetëm oksid silici dhe
alumini dhe ndërmjet shtresave vetëm jone Na+. Duke krahasuar ndikimin e trajtimit me
acid sulfurik mbi argjilën e Prrenjasit, e cila është komplekse nga pikëpamja e strukturës
dhe përbërjes kimike me argjilën Na-MMT, është e mundur të nxirren konkluzione mbi
fenomenet që ndodhin gjatë këtij aktivizimi.

Argjilat u trajtuan me tretësira ujore të acidit sulfurik me përqendrime të H2SO4
10%, 15% , 22%,28.5%, 30%, 35%, 40% dhe 50% në masë të llogaritur përkundrejt
masës së argjilës së thatë. E shprehur në përqendrime molare të tretësirave ujore,
përqendrimet e H2SO4 ishin 0.143 M, 0.232 M, 0.371 M, 0.537 M, 0.577 M, 0.734 M,
0.927 M, 1.456 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 vetëm pas trajtimit me acid sulfurik në përqendrim 40% dhe
50%. Agregatët zvogëlohen deri në ndarje të plotë të shtresave njëra prej tjetrës për
përqendrimin e H2SO4 50%. Piku karakteristikë d001 që tregon bashkë-egzistencën e
shtresave në një agreagat zhduket krejtësisht për këtë përqendrim, gjë që tregon kryerjen
e plotë të procesit të eksfoolimit. Gjithashtu edhe piqet e tjera karakteristikë të
montmorilonitit zvogëlohen në intensitet, tregues ky i zhdukjes së strukturave kristaline
nanometrike. Papastërtitë (kuarc etj) të argjilës së Prrenjasit i rezistojnë sulmit acid.

Në argjilën Na-MMT kemi ndryshim në numrin e shtresave që përbëjnë grimcat e
argjilës, pavarësisht nga përqendrimi i acidit të përdorur për përqendrim. Në të gjitha
mostrat e kësaj argjile të trajtuar me acid vazhdon të ruhet struktura kristaline
shumështresore e grimcave, që tregohet me ekzistencën e pikut d001 në secilin rast. Kjo
përbën një dallim thelbësor me argjilën e Prrenjasit, e cila e ndryshon strukturën brenda
intervalit të sipërpërmendur të përqendrimeve të acidit sulfurik.

Ndryshimet kimike që pëson argjila e Prrenjasit gjatë aktivizimit acid me H2SO4
janë studiuar nëpërmjet analizës së përbërjes së oksideve të metaleve dhe analizës me
spektrometrinë infra të kuqe. Nga analiza e përmbajtjes së oksideve të metaleve duket që
me trajtimin në përqendrimin më të ulët të acidit H2SO4, kemi fillimisht një kationo
shkëmbim midis kationeve Mg2+ dhe H+. Më pas fillon procesi i tretjes së Mg2+ dhe Al3+
nga struktura e argjilës. Kjo ndodh për të gjitha përqendrimet e acidit të përdorur për
aktivizim, gjë që tregohet me përqendrimin vazhdimisht në rënie të këtyre dy oksideve.
Për përqendrimet e acidit mbi 35% fillon të tretet edhe Fe3+. Fakti që hekuri fillon të tretet
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më me vështirësi se Al3+ mund të shpjegohet me vendosjen e tij në qendër të oktaedrave,
ku zëvendëson Al3+, por për të vërtetuar këtë mungojnë faktet eksperimentale.

Analiza infra e kuqe e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar edhe të aktivizuar me acid
sulfurik në përqendrime nga 10% në 50% tregon edhe lidhjet dhe grupet funksionore që
zhduken gjatë këtij procesi. Në argjilën e Prrenjasit kemi zhdukje të grupeve OH të
lidhura me kationet Al3+, Mg2+, dhe Fe3+, që ilustrohet me zvogëlimin deri në zhdukje të
bandës (3550-3720 cm-1), me rritjen e 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). Këto lloj
ndryshimesh nuk vihen re tek argjila Na-MMT, ku mungojnë zëvendësimet oktaedrike
ose tetraedrike të Al3+ ose Si4+ nga Fe3+ ose Mg2+. Spektrat infra të kuq të Na-MMT
mbeten të njëjtë pavarësisht nga përqendrimi i acidit të përdorur për aktivizim, me
përjashtim të bandës në 3627 cm-1 (Al-OH), e cila zvogëlohet pak pas trajtimit me acidin
më të holluar dhe me rritjen e përqendrimit të tij mbetet konstante. Uji i lidhur me
argjilën pasqyrohet në spektrat infra të kuq nëpërmjet bandës 1633 cm-1 dhe një bande më
të gjerë me maksimum 3369 cm-1. Të dy këto banda zvogëlohen me rritjen e përqendrimit
të acidit të përdorur për aktivizim, derisa pothuaj zhduken krejtësisht për përqendrimin e
acidit H2SO450%. Kjo tregon largimin e plotë të ujit strukturor të argjilës së Prrenjasit
gjatë trajtimit meH2SO4. Në rastin e argjilës Na-MMT ky ujë vazhdon të mbetet i lidhur
në argjilë në të njëjtën masë pavarësisht nga përqendrimi i acidit të përdorur.

Ndryshimet sipërfaqësore në argjilën e Prrenjasit dhe Na-MMT gjatë aktivizimit
me H2SO4 janë studiuar nëpërmjet matjes së adsorbimit të N2 në 77 K mbi to (dhe
parametrave që përfaqësohen prej këtyre matjeve Ssp sipas BET, vëllimi i poreve, faktori
f, vëllimi i mikroporeve) dhe matjes së kapacitetit të shkëmbimit kationik (KSHK). Për
argjilën e Prrenjasit sipërfaqja specifike dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve vijnë
vazhdimisht në rritje me rritjen e përqendrimit të acidit të përdorur për aktivizim nga 83
m2/g në 420 m2/g dhe vëllimi i përgjithshëm i poreve nga 69 cm3/kg në 384 cm3/kg. Për
përqendrime 40% dhe 50% të H2SO4 kemi një rritje të madhe të këtyre dy parametrave.

Aktivizimi acid nuk krijon mikropore, por vihet re një rritje e vëllimit të
përgjithshëm të poreve të të gjitha madhësive nga 2 – 8 nm. Në argjilën Na-MMT vihet re
një rritje e menjëhershme e Ssp dhe vëllimit të poreve nga argjila e patrajtuar në atë të
trajtuar me acidin më të holluar 10% (Ssp nga 13.4 m2/g në 83 m2/g dhe vëllimi i
përgjithshëm i poreve nga 29 cm3/kg në 109 cm3/kg). Për përqendrime të H2SO4 nga 30
% në 50% sipërfaqja specifike dhe vëllimi i poreve ruajnë një vlerë konstante (Ssp rreth
130 m2/g dhe vëllimi i poreve rreth 140 cm3/kg). Edhe tek kjo argjilë nuk kemi krijim të
mikroporeve, por rritje të vëllimit të poreve me madhësi rreth 2 nm, deri 14 herë më
shumë në krahasim me argjilën Na-MMT të patrajtuar. Kjo korrespondon me hapësirat
midis shtresave të argjilës të cilat bëhen të aksesueshme nga molekulat e N2 të gaztë. Ky
zgjerim i hapësirës midis shtresave të Na-MMT vjen nga tretja e grupeve OH në cepat e
grimcave dhe hapësirën midis shtresave. Sasia e joneve H+ të nevojshëm për zgjerimin e
hapësirës midis shtresave, duket që sigurohet edhe në përqendrimin më të holluar të
acidit, sepse edhe për përqendrime më të larta parametrat sipërfaqësore ndryshojnë shumë
pak.

Kjo vërtetohet edhe nga matja e KSHK për Na-MMT. Pas një rënie të vlerës së
KSHK nga argjila e patrajtuar në atë të trajtuar me H2SO4 10% (nga 95 mek/100g në 76
mek/100g), ajo ruhet konstante me rritjen e përqendrimit të acidit të përdorur për
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aktivizim. Zvogëlimi i KSHK shpjegohet me zhdukjen e qendrave të adsorbimit të
kationeve (kryesisht grupet OH) gjatë trajtimit me acid sulfurik dhe korrespondon me
vlerën e KSHK së jashtme, që mund të jetë deri në 20% e vlerës së përgjithshme të
KSHK.

Kationo shkëmbimi në rastin e argjilës së Prrenjasit vjen duke u zvogëluar
vazhdimisht me rritjen e përqendrimit të acidit të përdorur për aktivizim nga 82.5
mek/100g për argjilën e patrajtuar në 45.5 mek/100g për argjilën e trajtuar me H2SO4 në
përqendrimin 50%. Ky zvogëlim shpjegohet nga njëra anë me largimin nga sipërfaqja e
argjilës të qendrave sipërfaqësore adsorptive të kationeve si në rastin e Na-MMT. Përveç
kësaj gjatë trajtimit acid të argjilës së Prrenjasit ndodh edhe tretja e kationeve Al3+, Mg2+,
Fe3+, por edhe e anioneve OH- që mbeten të lidhura dobët në strukturën e argjilës.
Largimi i këtyre anioneve shkakton zvogëlim të ngarkesës negative të shtresës së argjilës
dhe rrjedhimisht zvogëlim të kapacitetit të shkëmbimit kationik. Kjo vërtetohet edhe me
faktin se zvogëlimi i KSHK shfaq një varësi lineare nga zvogëlimi i shumës së oksideve
të Fe, Al, Mg që përmban argjila.

Për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar dhe të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet
40 % dhe 50 % u krye edhe trajtimi termik i saj duke e ngrohur në temperaturat 1200C,
1600C, 1800C dhe 2500C për 4, 9 dhe 15 orë. Largimi i ujit të hidratuar që ndodh në këto
temperatura çon në rritjen e vëllimit të poreve të argjilës. Për argjilat e trajtuara me acid
vihet re një rritje e lehtë e vëllimit të poreve si me kohën ashtu edhe me temperaturën e
trajtimit termik. Kjo për shkak se uji i hidratuar është larguar paraprakisht nga struktura e
argjilës nëpërmjet trajtimit acid. Për argjilën e patrajtuar të Prrenjasit vihet re një rritje
shumë e madhe e vëllimit të poreve (nga 69 cm3/kg në 340 cm3/kg) pas trajtimit për 15
orë në 2500C. Ky vëllim është i krahasueshëm me vëllimin e poreve që arrihet edhe pas
trajtimit të argjilës me H2SO4 në përqendrimin 50% dhe krijohet si rrjedhojë e largimit të
ujit struktural të argjilës së Prrenjasit. Në ndryshim nga aktivizimi acid, trajtimi termik i
argjilës së Prrenjasit nuk krijon sipërfaqe të madhe specifike. Kjo shpjegohet me krijimin
e poreve të mëdha nga largimi i ujit dhe me krijimin e mezoporeve nga aktivizimi acid.
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KAPITULLI IX. SHTOJCË
9.1 Adsorbimi i N2në 77 K mbi sipërfaqen e argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me
acid sulfurik në përqendrime të ndryshme
Më poshtë jepet grafikisht varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar mbi sipërfaqen e
argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 40% dhe 50% në 77 K ndaj
shtypjes relative. Fillimisht janë ndërtuar grafikët e argjilës së Prrenjasit të aktivizuar me
H2SO4 40%, ku jepet numri i moleve N2 të adsorbuar në një temperaturë të dhënë dhe
kohë të ndryshme dhe më pas e njëjta argjilë, por për një kohë të caktuar dhe temperatura
të ndryshme. Forma e izotermave është e njëjtë për të gjitha mostrat dhe karakteristike
për adsorbimin nga argjilat. Në zonën e trysnive të ulëtanga 0-200 mbar 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 trysni 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 trysni më të larta se 950 mbar, kryhet kondensimi në
makroporet (> 40 nm).
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Grafik 9.1: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1200C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.2:Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me H2SO4
40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1600C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.3: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 1800C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.4: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ në temperaturën 2500C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.5: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 4 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C
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Grafik 9.6: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 9 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C
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Grafik 9.7: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 40% ndaj presionit relativ për 15 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C
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Grafik 9.8:Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me H2SO4
50% ndaj presionit relativ për 4 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C
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Grafik 9.9: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ për 9 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C
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Grafik 9.10: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ për 15 orë në 1200C, 1600C, 1800C, 2500C

sasia e moleve azot te adsorbuar (mol/kg)

14
12
10
8
6
4
2
0
0

200

400
4 ore

600
9 ore

800
15 ore

1000

1200
P (mbar)

Grafik 9.11: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1200C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.12: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1600C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.13:Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 1800C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
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Grafik 9.14: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e aktivizuar me
H2SO4 50% ndaj presionit relativ në temperaturën 2500C për 4 orë, 9 orë dhe 15 orë
Argjila Prrenjas e patrajtuar ne kohe dhe temp te ndryshme
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Grafik 9.15: Varësia e numrit të moleve N2 të adsorbuar nga argjila e patrajtuar ndaj
presionit relativ në temperaturën 2500C dhe 1800C për 15 orë, 4 orë në 1200C dhe 100 orë
në 9500C
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Më poshtë jepen tabelat me të dhënat përkatëse për argjilën e Prrenjasit të pa trajtuar dhe
të aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 40% dhe 50% gjatë adsorbimit të gazit N2 në 77
K. Në tabelë jepen presioni para ekuilibrit, presioni pas ekuilibrit dhe sasia e moleve azot
të adsorbuar në këtë presion.
Tabelë 9.1: Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 4 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
26
51
81
110
140
170
199
230
261
280
300
501
701
901
1101

P ekuilibër
(mbar)
0
3
36
81
119
152
182
214
245
268
287
430
610
799
975

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0.245155953
0.685008898
0.969148007
1.051451271
1.088054809
1.117608891
1.150476558
1.165420042
1.184611081
1.200066248
1.241940705
1.304004865
1.397491041
1.556469061
1.996963082

Tabelë 9.2: Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 15 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
401
500
700
900
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
9
45
83
119
151
181
212
243
266
287
314
371
458
610
768

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0.192565892
0.577697675
0.933345275
1.113885673
1.208708052
1.254452325
1.298323332
1.350886002
1.389474546
1.418434795
1.453276808
1.487182189
1.523897467
1.565033942
1.591335025
1.797315237
2.381608837
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1005
1012
1017
1018
1018

836
856
869
870
877

2014

3.713274121
5.128371458
6.496863256
7.917505024
9.244673745

Tabelë 9.3: Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 15 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
20
41
50
80
110
140
170
201
230
260
280
300
331
400
500
700
900
995
1024
1036
1047

P ekuilibër
(mbar)
0
1
10
45
83
117
149
182
212
243
268
289
316
370
455
613
746
813
833
847
851

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,199427603
0,593780448
0,95211441
1,1435301
1,241667668
1,317929157
1,383252607
1,424130935
1,468544965
1,498485255
1,505582806
1,520718418
1,548725389
1,604739331
1,670750801
1,826887927
2,763666533
4,27679957
6,09128597
7,912843771
9,849224838

Tabelë 9.4: Argjila e Prrenjasit e patrajtuar e tharë për 100 orë në 9500C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
13
31
44
69
97
127
157
186
216

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,010154729
0,018031187
0,019253564
0,01679456
0,020114476
0,015377201
0,010639927
0,0188636
0,023058677
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260
280
300
400
603
800
1008
1025
1040

247
269
291
367
529
716
916
968
980

2014

0,014292808
0,02391959
0,015681667
0,004276062
0,012637718
0,009608018
0,0256654
0,325322526
0,81292051

Tabelë 9.5: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
21
41
50
80
109
141
170
200
230
260
280
300
350
450
551
650
850
1053
1060

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
11
52
102
143
185
222
251
275
314
387
475
577
745
931
940

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,200391875
0,591633155
1,068756667
1,818305092
2,710399941
3,383104131
3,816655934
4,184001076
4,432529852
4,635794953
4,787631609
4,922832002
5,098398716
5,385183528
5,731419602
5,988734137
6,267163971
6,630294776
7,736630694

Tabelë 9.6: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë në 1600C
P para ek
(mbar)
21
40
50
80
110
139
170
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
10
45
100

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,202004055
0,586773684
1,067735719
1,823313991
2,746162364
3,498409938
3,932960848
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199
230
260
280
300
350
400
499
700
900
1100
1110

140
185
221
251
273
314
360
436
588
772
970
980

2014

4,326826276
4,564313612
4,783161202
4,931866852
5,096067976
5,264349123
5,44939851
5,725438104
6,142847921
6,57522977
6,966065679
8,173149528

Tabelë 9.7: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
38
50
80
112
140
170
200
230
259
280
300
350
400
500
700
900
1100

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
2
8
40
93
144
182
220
248
276
314
359
432
588
769
868

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,193111175
0,560022409
1,042800347
1,787217408
2,765245951
3,591337456
4,103827617
4,422267566
4,720120446
4,931073297
5,118019853
5,227721938
5,409708113
5,60946425
5,947889149
6,349422921
6,82545577
8,634077506

Tabelë 9.8: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 4 orë në2500C
P para ek
(mbar)
20
40
51
80
110
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
1
2
8

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,1965537
0,589661099
1,076608631
1,838731343
2,814534913
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140
170
200
230
260
280
300
350
400
500
700
899
1100
1100

45
93
142
185
220
250
270
312
360
434
564
766
965
980

2014

3,584006479
4,127775836
4,480382462
4,731849482
4,969671807
5,131400865
5,337497087
5,524607028
5,70475204
6,025062236
6,784854263
7,195719655
7,639550567
8,752322018

Tabelë 9.9: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
171
200
231
260
280
301
330
400
501
700
900
1009
1023
1029
1033
1035
1061

Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
10
54
102
146
190
224
254
280
306
358
440
594
772
915
962
971
980
986
990

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,205503913
0,616511738
1,13027152
1,95228717
3,61286664
4,099093434
4,449755768
4,66684056
4,878958061
5,006887082
5,1020036
5,227945705
5,418178741
5,664414429
6,038891362
6,528041747
6,83026589
7,238931987
7,793125514
8,340691256
8,89190441
9,634698869
10,26347272
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Tabelë 9.10: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë në1600C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
508
700
901
992
1001
1007
1010

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
9
50
104
150
186
222
252
277
303
357
441
590
770
889
913
924
930

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,207308608
0,621925824
1,140197345
1,954384321
2,963836587
3,70476227
4,136051289
4,438949627
4,726475639
4,951809069
5,10158035
5,222934606
5,381068559
5,573952679
5,875146357
6,317721872
6,832828628
7,343306902
8,143096161
8,951924602
9,75306688

Tabelë 9.11: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
171
200
230
260
280
310
340
410
500
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
9
50
102
146
187
222
250
280
310
364
440

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,208246444
0,624739332
1,145355442
1,963225554
2,977243368
3,721515384
4,195391882
4,550710275
4,805603147
5,036654455
5,217330572
5,388600007
5,559869441
5,784855847
6,05214126
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700
900
1002
1016
1027
1039
1041

595
778
899
950
970
976
979

2014

6,416417231
6,82600913
7,329374051
7,776716924
8,276152468
8,903908721
9,535362674

Tabelë 9.12: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 9 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
21
40
50
80
110
140
172
200
231
262
281
300
330
400
500
700
899
1043
1067
1077
1100

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
8
50
98
140
186
222
255
280
307
362
441
599
765
880
950
990
999

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,219403179
0,637313995
1,159702516
1,995524149
3,023440825
3,765521655
4,312121229
4,740768947
4,993822156
5,241831395
5,357730314
5,448698515
5,561571052
5,699014473
5,942593355
6,252139022
6,868705207
8,02850634
8,920975594
9,64115209
10,65390151

Tabelë 9.13: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me 40% me H2SO4 e tharë për 15 orë në
1200C
P para ek
P ekuilibër
Sasia e moleve azot të
(mbar)
(mbar)
adsorbuar (mol/kg)
13
0
0,131131487
26
0
0,393394462
38
0
0,776701886
50
0
1,281053761
70
1
1,972512277
98
3
2,921686699
120
28
3,736017397
Krenaida Taraj
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148
178
199
229
260
290
300
340
440
640
845
1045
1050
1063

76
120
162
195
228
260
282
312
382
524
720
918
934
942

2014

4,244024735
4,629001829
4,811245275
5,004151239
5,176883128
5,333988012
5,415519147
5,561544096
5,828297369
6,352709775
6,722363738
7,103097636
8,200440864
9,38459584

Tabelë 9.14: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë në 1600C
P para ek
(mbar)
20
35
49
69
90
111
131
161
191
220
249
279
299
350
449
650
850
1050
1100
1110

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
6
22
58
100
144
178
212
248
275
314
386
538
722
920
967
975

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,20241444
0,55663971
1,052555087
1,736185806
2,56343457
3,390924799
3,964915942
4,389988159
4,664213515
4,933619029
5,152420933
5,301341752
5,420622907
5,606412205
5,914374564
6,351982159
6,80501325
7,214188511
8,345060828
9,674731283

Tabelë 9.15: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40% e tharë për 15 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,189924194
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41
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
401
500
700
900
1050
1061

0
0
1
7
35
84
133
176
215
244
271
299
352
432
587
734
810
832

2014

0,579268791
1,054079275
1,79999424
2,752390239
3,629495462
4,236175107
4,662426767
4,9909413
5,251132345
5,4687135
5,628392387
5,802778094
6,040955581
6,343849858
6,752653589
7,699041231
9,652425973
11,7327748

Tabelë 9.16: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 40 % e tharë për 15 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
19
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
310
330
401
500
700
900
1010
1013
1014
1018
1027
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
3
35
86
132
180
216
241
272
302
356
432
589
780
877
904
912
914
920

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,184034645
0,571476004
1,055777703
1,83066042
2,853949628
3,731074638
4,321722229
4,779253988
5,053692851
5,32248122
5,590932984
5,823465861
5,96351054
6,163286379
6,489653866
6,87837728
7,205622157
8,069766862
9,00749672
9,960495046
10,95909829
11,96927107
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Tabelë 9.17: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
111
140
170
200
229
260
281
300
330
400
501
701
899
1096
1169
1204

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
4
26
78
126
174
215
244
270
296
346
418
560
754
952
1012
1012

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,186010209
0,558030627
1,023056149
1,767096984
2,745465839
3,713402336
4,350834383
4,837643005
5,147741929
5,394210832
5,61663294
5,786540797
5,993650695
6,286056227
6,755854868
7,471332269
8,005796799
8,514175056
9,722568757
11,50826676

Tabelë 9.18: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë në 1600C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
495
700
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
3
24
74
126
171
212
243
268
297
345
415
562

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,191047422
0,573142267
1,050760823
1,814950513
2,824110654
3,841580718
4,542882189
5,025402448
5,394838803
5,676457168
5,896144682
6,093957479
6,284064555
6,602347856
7,064520926
7,748513238
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900
1000
1119
1134

756
949
1017
1017

2014

8,28703719
8,896742262
9,577696543
10,69532396

Tabelë 9.19: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO450% e tharë për 4 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
40
50
81
110
140
170
199
230
260
280
300
330
400
500
700
900
1100
1153
1157

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
5
23
73
124
170
210
242
267
296
345
416
558
753
945
1019
1019

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,189767604
0,569302811
1,04372182
1,812280614
2,787150201
3,820213488
4,526483048
5,019726178
5,392053938
5,695190293
5,918722617
6,124787504
6,323212506
6,635252165
7,12824939
7,867545955
8,427334905
9,075877095
10,03044713
11,33984359

Tabelë 9.20: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 4 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
20
41
51
81
111
141
172
201
231
261
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
4
24
73
126
172
211

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,191564197
0,5842708
1,072759501
1,848594497
2,85617104
3,890362046
4,626778935
5,116026879
5,482284307
5,792598687
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281
301
332
401
500
700
902
1100
1109
1129
1167

242
268
298
344
419
561
749
956
1020
1027
1027

2014

6,032136576
6,235820093
6,43178991
6,778890918
7,230502623
7,948011023
8,600757409
9,08516334
9,660953472
10,60767003
11,94861941

Tabelë 9.21: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
20
39
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
599
800
997
1108
1151
1219
1296

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
4
26
76
129
176
216
246
273
298
345
470
645
854
983
1018
1019
1019

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,194293031
0,573164442
1,058897021
1,821968807
2,838564811
3,849549967
4,543442846
5,000741677
5,319205556
5,57122273
5,769950263
5,913832296
6,115058962
6,443237493
7,148216625
7,886492329
8,359078845
9,007656621
10,14620622
12,08475085
14,77570933

Tabelë 9.22: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë në 1600C
P para ek
(mbar)
19
40
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,193458229
0,60073871
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51
81
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
500
700
903
1005
1202
1211

0
0
3
26
76
129
176
215
248
272
299
349
425
573
767
911
1026
1029

2014

1,120021325
1,9447643
3,020444427
4,075430892
4,802620661
5,281828991
5,61553344
5,894386879
6,068464485
6,243199528
6,434685445
6,724048696
7,138222167
7,750776382
8,243442891
8,538384258
9,801603842
11,64093487

Tabelë 9.23: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
40
51
80
110
139
170
201
229
260
281
301
330
498
699
903
1100
1152
1259

Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
4
27
76
130
174
212
244
272
300
408
556
755
955
1017
1017

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,204886509
0,614659527
1,137120126
1,941795043
3,01381316
4,054761354
4,791015051
5,268515293
5,628374266
5,944283724
6,175266365
6,342801577
6,520581114
6,942876675
7,723049734
8,318477936
8,878546368
9,97466909
12,45379585
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Tabelë 9.24: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 9 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
20
40
51
81
110
140
171
200
230
260
280
311
330
400
500
700
900
1094
1187
1195

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
4
26
79
129
172
214
242
274
298
346
423
570
765
910
1011
1011

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,208175812
0,624527436
1,155375757
1,998487796
3,083012616
4,166176338
4,874592547
5,378529391
5,780064177
6,061395222
6,325280383
6,559949771
6,780189171
7,116580067
7,556022518
8,218008667
8,706354971
9,939819304
11,29689013
13,2121076

Tabelë 9.25: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë në 1200C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
500
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
1
1
3
24
73
129
175
219
250
274
299
346
419

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,19653272
0,589598161
1,066667083
1,842971329
2,885548898
3,932277577
4,668085372
5,117346931
5,453744741
5,661442134
5,818717686
5,967740395
6,161460041
6,483594973
6,955706764
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700
898
1094
1066
1099
1102

559
755
916
982
994
1001

2014

7,720188446
8,255893802
8,602935396
9,135580794
10,11414266
11,0755792

Tabelë 9.26: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15orë në 1600C
P para ek
(mbar)
21
40
50
80
112
140
170
200
230
261
280
300
330
400
500
699
899
1025
1047
1055
1061

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
3
26
75
128
172
214
243
270
298
345
420
559
749
899
979
988
993

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,208698274
0,606218796
1,103119448
1,898160492
2,967942802
3,997674427
4,721920828
5,199644779
5,578619885
5,857250922
6,094833317
6,271823696
6,464203063
6,799903017
7,258416247
8,026039859
8,664204687
9,243338704
9,56016059
10,18562413
10,83897383

Tabelë 9.27: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë në 1800C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
Krenaida Taraj

P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
1
4
24
71

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,191923604
0,575770812
1,055579822
1,809346847
2,813548313
3,84008098
4,586535865
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200
230
260
280
300
330
400
500
700
900
996
1031
1041

123
168
208
238
266
294
344
419
562
755
891
906
912

2014

5,100218726
5,500277367
5,826030265
6,099133479
6,304129675
6,528318232
6,849143732
7,301593442
8,006503021
8,562025269
8,980579384
10,11513373
11,32705371

Tabelë 9.28: Argjila e Prrenjasit e aktivizuar me H2SO4 50% e tharë për 15 orë në 2500C
P para ek
(mbar)
20
40
50
80
110
140
170
200
230
260
280
300
330
400
500
700
900
1001
1005
1007
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P ekuilibër
(mbar)
0
0
0
0
3
21
66
116
163
203
234
263
292
340
416
564
743
826
847
858

Sasia e moleve azot të
adsorbuar (mol/kg)
0,194642184
0,583926551
1,07053201
1,849100745
2,877256853
3,956300399
4,770746135
5,368583731
5,814155045
6,193157608
6,504645693
6,737331179
6,979748774
7,352802132
7,836416748
8,509791253
9,251351113
10,58983532
12,03525155
13,43701071
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Përmbledhje
Argjilat natyrore janë produkt i erozionit të shkëmbinjve dhe për shkak të
karakteristikave dhe zonës së gjerë të aplikimit, ato janë konsideruar si materialet e
ardhshme më premtuese. Argjila e Prrenjasit që gjendet në Shqipëri karakterizohet si
mineral me veti mjaft të mira absorbuese për ujin, avujt dhe gazet. Bentonitet natyrore të
modifikuara me acid janë objekt i studimit tonë si dhe studimeve të mëparshme.
Aktivizimi acid është një metodë e dobishme për të ndryshuar sjelljen katalitike të
mineraleve argjilore dhe veçoritë adsorbuese. Aktivizimi me H2SO4 i argjilës së
Prrenjasit në përqendrimet 0.143 M, 0.232 M, 0.371 M, 0.537 M, 0.734 M, 0.927 M,
1.456 M solli ndryshime kimike, sipërfaqësore dhe strukturore, krahasuar me argjilën
gjermane të sintetizuar me emrin tregtar Nanofil 757. Aktivizimi acid nuk krijon
mikropore, por vihet re një rritje e vëllimit të përgjithshëm të të gjitha madhësive nga 2 –
8 nm. Me rritjen e përqendrimit të H2SO4 të përdorur për aktivizim, Ssp dhe Vp rriten
vazhdimisht, KSHK vjen duke u zvogëluar, si dhe kemi rënie të përqindjes së oksideve
MgO, Al2O3 dhe Fe2O3. Trajtimi termik nuk krijon sipërfaqe të mëdha si aktivizimi acid,
por krijohen pore të mëdha nga largimi i ujit dhe mezopore nga aktivizimi acid.
Fjalë kyce: Argjilë Prrenjasi, Nanofil 757, KSHK, H2SO4
Abstract
Natural clays are production of rocks erosion and because of their characteristics and the
wide application field are considered as future materials. Prrenjas clay founded in
Albania country is characterized as a mineral with good absorptive properties. Acid
modified natural bentonites are the object of our study and studies before. Acid activation
is a useful method to change catalytic behavior and absorptive properties of clay
minerals. H2SO4 activation of Prrenjas clay in these concentrations 0.143 M, 0.232 M,
0.371 M, 0.537 M, 0.734 M, 0.927 M, 1.456 M caused chemical, superficial and
structural changes compared with German clay Nanofil 757. During acid activation are
not created micropores, but is noticed an increase of total volume of pores of all sizes
from 2-8 nm and specific surface. Cationic exchange capacity is reduced and even the
percentage of metal oxides MgO, Al2O3 and Fe2O3, during the increasing of H2SO4
concentration. Thermic activation does not create big surfaces as acid activation, but are
created big pores from water removal and mezopores by acid acitvation
Key words: Prrenjas clay, Nanofil 757, CEC, H2SO4
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