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SHKURTIME FJALËSH
MMT

Montmorillonit

KSHK

Kapaciteti i shkëmbimit kationik

Ssp

Sipërfaqja specifike

T:O

Struktura dyshtresore me një shtresë tetraedrike dhe një oktaedrike

T:O:T

Struktura treshtresore me dy shtresa tetraedrike dhe një oktaedrike

XRD

Difraktometria me reze X
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Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 10%.
Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 22%.
Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 35%.
Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 10%.
Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 22%.
Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të
ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e aktivizuar me
acid sulfurik 35%.
Kapacitetet adsorbues për Pb (II) dhe Cd (II) për të gjitha
llojet e argjilave.
Konstantet e izotermave të modelit të adsorbimit sipas Langmuir
dhe Freundlich për Pb (II) dhe Cd (II) për të gjitha llojet e argjilave.
Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) dhe Cd (II)
në tretësirë me absorber atomik pas procesit të adsorbimi
për kohë kontakti të ndryshme.
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HYRJE
Argjilat janë përdorur mijëra vjet përpara dhe ende zënë vend ndër materialet e ndërtimit më të
rëndësishëm. Argjilat njihen si materialet e shekullit XXI sepse ato gjenden me shumicë, janë të
lira dhe miqësore me mjedisin. Argjilat janë alumosilokate të hidratuara me grimca me përmasa
2 - 4 μ dhe me sipërfaqe rreth 23000 cm2 për gram. Sipërfaqja specifike e madhe, stabiliteti
kimik dhe mekanik, struktura shtresore, kapaciteti i lartë i shkëmbomit kationik (KSHK) e kanë
bërë argjilën material të shkëlqyer për adsorbim. Argjilat janë të afta të absorbojnë grimca të
madhësive të ndryshme që gjenden në dispersion.
Ndotja e ujit me substanca toksike është problem kryesor për shëndetin e njeriut si dhe për
cilësinë e ambjentit. Jonet e metaleve të rëndë janë nga substancat toksike më të rrezikshme për
mjedisin. Ata janë shumë toksike edhe në përqendrime të vogla në ujë dhe nuk degradohen.
Zakonisht metalet e rënda gjenden në ujrat e shkarkimeve të shumë industrive siç janë: ajo e
bojrave, pigmenteve, baterive, qeramikave, prodhimi i metaleve dhe i municioneve.
Janë përdorur metoda të ndryshme për largimin e joneve të metaleve të rënda nga tretësirat ujore
të tilla si: precipitimi kimik, jonshkëmbimi, filtrimi dhe osmoza inverse. Këto metoda janë ose
joefiçenete ose të shtrenjta sidomos kur përqendrimi i joneve të metaleve të rënda është më pak
se 10mg/l. Adsorbimi i joneve të metaleve mbi mineralet argjilore është një fushë që ka mjaft
interes të studjohet. Jonet e metaleve edhe argjila janë të zakonshme në natyrë dhe studime të
tilla do të sigurojnë informacione të dobishme dhe me rëndësi për mjedisin. Duke marrë në
konsideratë depozitat e mëdha të mineraleve argjilore, është e favorshme nga ana ekonomike që
argjilat të përdoren si adsorbent për metalet e rëndë. Adsorbimi është cilësuar si një nga teknikat
më efektive dhe më ekonomike për largimin e metaleve të rënda nga uji. Adsorbimi i kap
ndotësit duke i ndarë ata nga faza ujore dhe adsorbanti i ndotur mund të rikuperohet ose të
depozitohet pa rreziqe. Mineralet argjilore duke qënë përbërës të rëndësishëm të dherave e kanë
luajtur këtë rol duke larguar shumë ndotës. Procesi i pastrimit të ujrave të ndotur duke përdorur
mineralet argjilore ndodh përmes adsorbimit dhe jono-shkëmbimit.
Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të vlerësohej performanca e adsorbimit të argjilës
montmorillonite të Prrenjasit në trajtë natyrore dhe të modifikuara me acid sulfurik për largimin
e Pb (II) dhe Cd (II) nga tretësirat ujore. U përcaktuan dhe u optimizuan kushtet e punës si: koha
e ndërveprimit, pH, temperatura dhe sasia e adsorbentit. U përcaktua kapaciteti adsorbues i
argjilës për Pb (II) dhe Cd (II), ekuilibrat e adsorbimit si dhe parametrat termodinamikë.
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KAPITULLI –1

Argjilat
1.1 Argjilat. Të Përgjithshme
[72]

Argjilat janë minerale alumosilikate të hidratuara me grimca me përmasa (<2μm).
Përmasat e tyre janë të lidhura ngushtë me përshtatshmërinë e tyre për largimin e
[83]
metaleve të rëndë nga tretësirat ujore.
[74]
Difraksioni me rreze X (XRD) lejoi përcaktimin e strukturës së mineraleve argjilore.
Kjo bëri të mundur kryerjen e shumë studimeve të mëtejshme për mundësitë e përdorimit
[68]
dhe të modifikimit të argjilave me qëllim përmirësimin e cilësive të tyre.
Vitet e fundit është rritur interesi për argjilat dhe për përdorimin e tyre në shumë fusha.
Sipërfaqja specifike e lartë, stabiliteti kimik dhe mekanik, struktura shtresore, kapaciteti i
shkëmbimit kationik (KSHK) etj i kanë bërë argjilat ndër materialet adsorbues më të
[1]
kërkuar.
Kimikate të ndryshëm janë të aftë të largojnë jonet e metaleve të rëndë nga tretësirat,
duke ulur rrezikun për ndotjen e mjedisit. Pas përdorimit të tij të parë në 1930, karbonit
[59], [96]
aktiv u bë një adsorbent shumë i zakonshëm.
Pavarësisht nga efikasiteti i tij,
kostoja e lartë po e redukton përdorimin e tij dhe kjo lë hapësira për kërkimin e
alternativave të reja. Zeolitet, citozani dhe argjilat janë ndër materialet natyrore më të
studiuara. Argjilat luajnë një rol të rëndësishëm në mjedis duke vepruar si pastrues
natyrale duke larguar kationet dhe anionet përmes proceseve të jono-shkëmbimit ose
[7]
adsorbimit.
Argjilat janë adsorbentë shumë atraktivë për përdorime në këto fusha për
shkak të disponueshmërisë së lartë dhe kostos së ulët.

1.2 Përdorimet Historike dhe të Kohëve të Fundit të Argjilave
Vetitë e dobishme të argjilave janë zbuluar që në kohët prehistorike dhe një nga
përdorimet më të hershme është një enë pijesh e prodhuar nga tharja në diell e argjilës.
Pllakat e argjilës janë përdorur si mjedisi i parë për të shkruajtur.
Argjilat kur përzihen në çdo proporcion me ujin shfaqin plasticitet të lartë, ndërsa kur
thahen bëhen të forta dhe kur piqen në furrë ndodhin ndryshime fizike dhe kimike të
përhershme të cilat i shndërojnë argjilat në material qeramik. Për shkak të këtyre vetive
argjilat janë përdorur për të bërë artikuj poçerie, prodhime gresi dhe porcelani. Argjilat
Edlira Tako
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janë një nga materialet e ndërtimit më të vjetra në botë. Ato përdoren në shumë procese
industriale si: prodhimi i letrës, prodhimi i çimentos, filtrimet kimike, largimi i metaleve
të rëndë nga uji i ndotur, pastrimi i ajrit etj. Argjilat janë përdorur edhe për pastrimin e
leshit të përshtatshëm për prodhimin e veshjeve nga yndyrnat. Argjilat përdoren edhe për
[14]
qartësimin e vajrave
dhe verës. Ato janë të papërshkueshme nga uji dhe si të tilla
përdoren kur kërkohen mbulime natyrale p.sh si veshje e brendshme për venddepozitimet
[66]
e mbeturinave (preferohen të kombinuara me gjeotekstil).
Përdorimet më të zakonshme të argjilave bentonite janë: për filtrime, dekolorime dhe
qartësime, prodhim ushqimi për kafshët (luan rolin e antingrirësit), adsorbues për aromat
e pakëndshme, transportues pesticidesh, adsorbues për naftën dhe vajin etj. Sasi të vogla
argjile përdoren në bojra, përdorime farmaceutike dhe kozmetikë. Argjilat gjejnë
përdorim dhe në pastrimin e ujit të ndotur nga lavazhet e makinave etj. Ato njihen për
vetitë adsorbuese dhe janë përdorur me sukses për të larguar atrazinën nga uji. Aftësia e
bymimit i bën ato të përdorshme si material izolues sidomos për sipërfaqet e
venddepozitimeve të lëndëve nukleare ose për formimin e barrierave të papërshkueshme
nga uji, për të parandaluar migrimin e lëngjeve kulluese. Ndoshta argjilat janë një nga
[51]
agjentët larës industrial më të hershëm.
Përdorimet tradicionale të argjilave si medikament datojnë që në kohët prehistorike p.sh
për qetësimin e çrregullimeve të stomakut, detoksifikimin e lëkurës dhe trupit, relaksimin
e muskujve, në shërimin e plagëve, qetësimin e dhimbjeve etj. Montmorilloniti (MMT)
është efikas edhe në trajtimin e sindromave të acaruara të zorrëve. Në bazë të përdorimit
bëhet edhe pastrimi i argjilave.
MMT përdoret në industrinë e shpimeve të naftës si një komponent i lëngjeve shplarës të
shpimit duke e bërë atë më viskoz. Gjithashtu përdoret si shtesë në dherat e vendeve me
thatësirë në mënyrë që të mbajë ujin, në ndërtimin e moleve prej dheu dhe argjinaturave.
Na-MMT kanë filluar të përdoren si përbërësit kryesorë tek agjentët shpërthyes për të
çarë shkëmbinjtë ose për shkatërimin e strukturave prej betoni kur përdorimi i eksplozivit
është i papranueshëm. Për shkak të aftësisë së lartë të bymimit MMT përdoret edhe si
unazë mbyllëse për puset e ujit. MMT i kalcinuar përdoret si aerues i tokave për fushat e
lojrave.

Figura 1.1 Përdorimi i argjilave në kozmetikë.
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1.3 Formimi i Argjilave
Argjilat, përfshi dhe smektikët, në shumicën e rasteve janë formuar nga modifikimi i
mineraleve të tjerë dhe formacioneve shkëmbore. Kushtet fiziko-kimike të modifikimeve
që ndodhin gjatë formimit të argjilave njihen me përafërsi. Mineralet argjilore janë një
klasë e polisilikateve të hidratuara të përbëra nga fraksionet e imta të sedimenteve,
[95]
dherave, shkëmbinjve etj.
Përsa i përket mënyrës së formimit argjilat i ndajmë në dy
grupe.
1. Argjilat e gjetura në vendin e origjinës.
2. Argjilat e transportuara që shpesh njihen si argjila të sedimentuara, të
zhvendosura nga vendi i origjinës nga erozioni ose një agjent tjetër dhe të
depozituara në një vend të ri.
Argjilat e grupit të parë zakonisht janë formuar nga gërryerja sipërfaqësore e cila i
formon argjilat në tre mënyra:
 nga dekompozimi kimik i gurit si p.sh graniti që përmban Si dhe Al
 nga tretja e shkëmbinjve gëlqerorë të cilët pasi treten depozitohen si argjila
 nga tretja e argjilave.
[28]
Studimet fizike, kimike dhe mineralogjike tregojnë sa të ndërlikuara janë argjilat.
Smektikët janë formuar nga modifikimi i formacioneve shkëmbore silicore me tretësira
alkaline (pH rreth 7) të pasura me magnez. Formacionet shkëmbore silicore që mund të
modifikohen në smektik nën kushte të përshtatshme janë të ndryshme si: graniti, basalti,
[95]
serpentina dhe një lloj tjetër guri ranor.
Mineralet smektike të formuara varen nga
kushtet e modifikimit, kimia e burimit të formacionit shkëmbor si dhe nga tretësira
modifikuese. Hiri vullkanik është lehtësisht i modifikueshëm dhe njihet si materiali bazë
për shumë depozitime smektike. Smektitët në argjilat sedimentuese mund të jenë formuar
në vend ose mund të kenë rrjedhur nga modifikimi i depozitimeve të vjetra. Argjilat
smektike të deteve gjenden me shumicë dhe janë më të përhapura sesa ato me origjinë
nga ujrat e ëmbla sepse gjatë gjithë historisë gjeologjike të fundeve të oqeaneve janë bërë
depozitime të mëdha të sedimenteve grryerëse dhe ndoshta kanë patur sipërfaqe më të
mëdha në të cilat mjedisi ishte i favorshëm për të formuar smektikët.
Përhapja e smektikëve është pa dyshim e lidhur me moshën gjeologjike. Shumë argjila të
moshës pre-Late Mississippian janë të përbëra kryesisht nga ilit dhe klorit dhe përmbajnë
sasi të vogla smektiku, ndërsa argjilat më të reja kanë një grup mineralesh argjilore të
përbërë nga MMT, argjila me shtresa të përziera dhe kaoliniti. Shumë argjila tek të cilat
smektiku është përbërësi kryesor janë të moshës Mesozoike dhe Cenozoike. MMT mund
të përqendrohet dhe të transformohet brenda mjediseve të vendburimit. Ai mund të
formohet ngadalë në tretësirë alumosilikatesh. Argjilat e thellësive përmbajnë ilit ose josmektit. Nga vëzhgimet e Burst (1959) dhe Weaver (1959), përmbajtja e mineralit
argjilore ulet ndjeshëm me thellësinë e vendburimit ndërsa ajo e ilitit rritet. Faktet
tregojnë që gjatë procesit të depozitimit smektiku mund të jetë shndëruar në ilit.
Në varësi nga përmbajtja e dheut, argjilat shfaqen në disa variacione ngjyrash nga gri e
hapur, në portokalli – e kuqe, e zezë. Të gjitha kanë të njëjtat cilësi. Sa më gjatë të jenë
ekspozuar ndaj agjentëve atmosferikë aq me aktive janë.
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1.4 Klasifikimi i Mineraleve Argjilore
Përbërja kimike dhe struktura kristalore janë bazat mbi të cilat mineralet argjilore ndahen
në katër grupe kryesore: ilit, smektit, vermikulit dhe kaolinit.

1.4.1 Smektikët

Shpeshherë argjilat lidhen me smektitët të cilët kanë vetitë e mëposhtme:







Grimca me përmasa koloidale.
Shkallë të lartë të çrregullsisë së grumbujve të shtresave.
Sipërfaqe specifike e lartë.
Ngarkesë mesatare e shtresave.
Kapacitet jono-shkëmbyes i lartë, i cili varet pak nga pH i mjedisit.
Aftësi për të adsorbuar substanca të ndryshme përfshi edhe komponimet organike
dhe makromolekulat.
Në grupin smektik përfshihen disa lloj mineralesh: MMT, baydeliti, nontroniti dhe të
tjerë më pak të njohur. Rrjeta kristalore e të gjithë smektitëve është me shtresa. Paketimi
bëhet çdo 3 shtresa: shtresa e sipërme dhe e poshtme e paketimit ka strukturë tetraedrike
midis Al dhe SiO4. Midis shtresave me strukturë tetraedrike është një shtresë me strukturë
oktaedrike midis Al dhe Fe. Paketimet e shtresave treshe kanë ngarkesë negative të
shkaktuar nga zëvendësimi i elementëve trevalentë (Al, Fe) të shtresës oktaedrike me
elementët dyvalentë (Мg, Fe) ose të elementit katërvalent Si me elementin trevalent Аl në
shtresën tetraedrike.
Smektikët kanë përbërje kimike të shumëllojshme, parandaj përdoren në shumë procese
[72]
industriale. Ata kanë rëndësi të madhe në procesin e errozionit të tokave.
Smektikët
janë grupi i argjilave të bymyeshme. Karakteristika e smektikëve që kanë aftësi të rritin
volumin 2-20 herë është dhe veçoria më e rëndësishme për përdorimin e tyre industrial.
Smektikët mund të zëvendësojnë më shumë se 33% të kationeve brenda strukturës së
tyre, duke arritur kapacitet të lartë të shkëmbimit kationik (KSHK) dhe duke u bërë të
përshtatshëm për largimin e metaleve të rëndë. Kationet e shkëmbyeshme janë Na+, K+,
Ca2+, Mg2+. Zakonisht jonet e K+ balancojnë ngarkesat. Minerali më i zakonshëm tek
grupi i smektikëve është MMT. Një smektik i tipit (T:O:T) me zëvendësime oktaedrike të
[16]
Al3+ nga Mg2+ rrit ngarkesën e shtresës.
MMT është në fokus të studimeve për
përdorimin e tyre për largimin e joneve të metaleve të rëndë, kjo për shkak të KSHK të
lartë dhe disponueshmërisë së tij [11]. MMT gjithashtu ka grimca me përmasa të vogla
[12]
dhe sipërfaqe të lartë të cilat ndihmojnë në rritjen e kapacitetit adsorbues.
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1.4.2 Mineralet Shoqëruese

Fraksionet e argjilave, dherave dhe sedimenteve (grimca më të vogla se 2-4 nm) shpesh
përmbajnë minerale jo-filosilikate të tilla si karbonatet, kuarci si dhe hidrokside të
aluminit dhe hekurit. Meqënëse këto minerale nuk i japin plasticitet argjilave, ato janë
quajtur minerale shoqërues. Prania e oksideve, hidroksideve, sulfideve, karbonateve,
sulfateve, keqësojnë cilësinë e lëndës së parë. Sasia e tepërt e SiO2 ul plasticitetin dhe
ngre temperaturën e shkrirjes. Prania e tyre në depozitat e argjilave redukton vlerën
[64]
tregtare të vendburimit.

1.4.3 Vetitë e Mineraleve Argjilore

Argjilat janë alumosilikate të hidratuara, të përcaktuara si minerale që përbëjnë fraksionin
koloidal (<2 μ) të dherave, sedimenteve, shkëmbinjve dhe mund të përbëhen nga
përzierja e mineraleve argjilore me grimca të imta dhe nga kristalet e mineraleve të tjera
si kuarci, karbonatet dhe oksidet e metaleve. Zakonisht termi argjila përdoret për
materialet që shfaqin plasticitet kur përzihen me një sasi të vogël uji.
Mineralet argjilore karakterizohen nga një sërë vetish përfshi:
 Strukturë shtresore me përmasa të rendit nanometër. Trashësia e shtresës (T:O)
është rreth 0.7 nm dhe ajo (T:O:T) është rreth 1nm.
 Anisotropia e shtresave ose grimcave.
 Ekzistenca e tipeve të ndryshme të sipërfaqeve: sipërfaqe planare, sipërfaqe me
kreshta si dhe sipërfaqe ndërshtresore.
 Lehtësia me të cilën sipërfaqja e brendshme dhe shpesh edhe ajo e jashtme mund
të modifikohen (me adsorbim, jono-shkëmbim ose grafitim).
 Plasticiteti.
 Forcimi me tharje ose nxehje.
Përmasat e grimcave nuk janë kriter për përkufizimin e mineraleve argjilore.
[94]
Struktura e argjilave i bën ato materialet adsorbues më të kërkuar.

1.5 Struktura e Mineraleve Argjilore
Mënyrat e ndryshme të lidhjeve reciproke të tetraedrave silic-oksigjen formojnë familjen
e rëndësishme të komponimeve që njihen me emrin silikate. Në disa silikate grupi [SiO4]
zëvendësohet me grupin [AlO4] pasi edhe ky grup është katërkoordinativ. Këto
komponime emërtohen alumo-silikate dhe skeleti i tyre formohet nga kombinimi i
tetraedrave [SiO4]4- dhe [AlO4]5-. Në këtë rast duke zëvendësuar disa atome silici me
atome alumini prishet gjendja e neutralitetit elektrik që është karakteristikë e grupit
[SiO2] dhe kemi tepricë ngarkesash negative. Për të neutralizuar këto ngarkesa në rrjetën
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hapësinore të alumosilikateve futen jone të ndryshme metalesh si: Na, K, Mg, Ca, Fe nga
[12]
zbërthimi i të cilëve formohen mineralet argjilore.
1.5.1 Struktura Silikate Shtresore

Për të diskutuar për kapacitetin adsorbues të mineraleve të ndryshme argjilore është e
nevojshme të paraqesim strukturat kryesore të dy njësive bazë më të zakonshme të të
gjitha shtresave silikate dhe strukturat më specifike të mineraleve argjilore kryesore të
cilat janë të rëndësishme për studimin e largimit të metaleve të rëndë. Tiparet strukturore
të argjilave janë të mirë përcaktuara. Të gjitha argjilat kanë strukturë alumosilikate
shtresore që konsiston në tetraedra të bashkëlidhur ku një kation i vetëm (kryesisht Si, Al
[13]
ose Fe) është i rrethuar nga katër atome oksigjen siç është treguar në Figurën 1.2.
Struktura shtresore rrjedh nga lidhjet kovalente të katjoneve të afërt përmes
[94]
bashkëpërdorimit të atomeve të oksigjenit.
Atomet e oksigjenit që gjenden në majë
lidhen me katjonet e tjerë për të formuar një shumëfaqësh përmes shtimit të një shtrese
sekondare.

Figura 1.2 Struktura e shtresës tetraedrike e cila kombinohet me shtresat oktaedrike për të
[94]
formuar njësinë strukturore.

Oktaedrat me katione të lidhur me gjashtë atome oksigjen ose grupe hidroksile (OH)
formojnë pjesën e dytë të strukturës së argjilave. Kationet më të zakonshëm që gjenden
në qendër të oktaedrit janë Al, Mg dhe Fe dhe më pak Li, V, Co, Fe, Ti, Ni, Zn, Cr dhe
[12], [94]
Mn.
Njësitë oktaedrike lidhen me njësitë e afërta teraedrike përmes
bashkëpërdorimit të anioneve të oksigjenit duke formuar shtresat. Përfundimisht një
oksigjen që ndodhet në majë të një shtresë oktaedrike ndahet me atë të një shtrese
tetraedrike për të formuar strukturën shtresore me shtresa tetraedrike dhe oktaedrike.
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Figura 1.3 Struktura e shtresë oktaedrike e cila kombinohet me shtresat teraedrike për të
[94]
formuar njësinë strukturore.

Shumëllojshmëria natyrore e argjilave haset për shkak të zëvendësimit të kationeve me
ngarkesa të njëjta ose të ndryshme në shtresat tetraedrike dhe oktaedrike. Argjilat
përmbajnë katione dhe anione të shkëmbyeshëm në sipërfaqe. Kationet dhe anionet më të
spikatur të gjetur në sipërfaqe janë Ca2+, Mg2+, H+, K+, NH4+, Na+ dhe SO42−, Cl−, PO43−,
NO3-. Këta jone mund të shkëmbehen relativisht lehtë me jone të tjerë pa ndikuar në
strukturën e mineralit argjilor. Ekzistojnë një numër i madh polimorfesh për çdo
arranzhim dhe argjilat e gjetura në një zonë përcaktohen nga përmbajtja në përqindje e
[83]
elementeve të ndryshëm si p.sh SiO2 66.7%, Al2O3 28.3%, H2O 5%.
Diferenca të
vogla në përbërjen kimike mund të sjellin ndryshime të mëdha në vetitë kimike dhe
fizike. Renditja e tetraedrave dhe oktaedrave dhe sasia relative e tyre është e rëndësishme
për klasifikimin e mineraleve argjilore. Kur një shtresë tetraedrike lidhet me një shtresë
oktaedike shfaqet struktura (T:O) në të cilën të gjithë anionet oktaedrike të pandarë janë
[12]
grupe hidroksile.
Me shtimin e një shtrese të dytë tetraedrike të përmbysur struktura
bëhet (T:O:T). Të dyja këto struktura janë paraqitur në Figurën 1.4.
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Figura 1.4 Njësia strukturore (T:O) dhe njësia strukturore (T:O:T).

[94]

Jonet midis shtresave kompensojnë ngarkesën e mbetur nga zëvendësimi i kationeve.
Kationet e futur brenda hapësirave të rrjetës përmes rrjeshtit të oksigjeneve qëndrorë
lejojnë grumbullimin e shtresave poliedrike në drejtim të kundërt për të formuar një
[12]
strukturë kristalore tredimensionale njësi.
Diametri i hapësirës midis oksigjeneve
kryesorë është afërsisht 3Å; përafërsisht me diametrin e kaliumit. Deformimi i këtij
pozicioni mund të çojë në ndryshim të kapacitetit të tërheqjes së kationeve specifikë që
gjenden në hapësirën midis shtresave. Kur tërhiqet K+ kjo ka të bëjë me një situatë të
fiksuar. Ndërsa kationet e shkëmbyeshme janë shumë më të larmishëm dhe në vendet e
[12]
shkëmbimit mund të gjendet një gamë e gjerë kationesh të hidratuar.
Struktura e saktë e kristaleve të shumë mineraleve argjilore është e vështirë të
[12]
përcaktohet.
Për më tepër, një kthesë e lehtë midis oktaedrave dhe tertaedrave
redukton planin e dukshëm kur përdoret teknika e difraktometrisë me rreze X (XRD).
Kështu çdo konkluzion lidhur me përmasat e njësisë mund të vlejë në një rast por nuk
[16]
vlen në një tjetër.
Lloji i shtresës, ngarkesa e shtresës dhe lloji i shtresës së mesit bën klasifikimin e
mineraleve argjilore në tetë grupe kryesore: serpentinë-kaolin, smektite, vermikulite,
mica, brittle mica, klorite, talc-pyrophyllite dhe sepiolite-palygorskite.
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1.5.2 Grupi i Kaolin-Serpentin

Në këtë grup futet çdo mineral argjilor me strukturë të rregullt të shtresave (T:O).
Kaolinat kanë strukturë shtresore (T:O) e sugjeruar kjo për herë të parë nga Pauling, me
njësi bazë që konsistojnë në një shtresë tetraedrike me SiO4 dhe një shtresë oktaedrike me
Al+3. Të dyja shtresat kombinohen për të formuar një shtresë unike të tillë që cepat e
tetraedrave të silicit futen përmes shtresave oktaedrike. Shtresat tetraedrike kthehen në
shtresa oktaedrike me atomet e „O‟ që ndodhet në majë të cilët ndahen përmes dy
shtresave. Atomet e Al janë vendosur në mënyrë të tillë që çdo dy atome Al ndahen nga
dy grupe hidroksile, njëri sipër dhe tjetri poshtë; duke bërë një shpërndarje hekzagonale
në një plan të vetëm në qendër të shtresës oktaedrike. Grupet hidroksile janë vendosur
[12]
direkt në qendër të hekzagoneve të oksigjenit të planit kryesor të shtresës tetraedrike.
Kaoliniti (Si4)(Al4)O10(OH)8, ka këtë përbërje teorike të shprehur në terma të oksideve
[24]
SiO2 46.54%, Al2O3 39.50%, H2O 13.96%.
Fomula tregon që nuk ka zëvendësime të
4+
3+
Si me Al në shtresën tetraedrike dhe nuk ka zëvendësime të Al3+ me jone të tjera
(p.sh.,Mg2+, Zn2+, Fe2+, Ca2+, Na+ ose K+) në shtresën oktaedrike. Këshu, ngarkesa e
shtresës së kaolinës është: [4 (+4)]+[4 (+3)]+[10 (−2)]+[8 (−1)]=0. Kështu kaolinat janë
argjila më pak aktive. Por nga natyra, kaolina ka një ngarkesë të vogël negative që vjen
nga thyerja e cepave në kristalin e argjilës. Kjo ngarkesë negative, megjithëse e vogël,
është përgjegjëse që sipërfaqja të mos jetë komplet inerte.
Adsorbimi i metaleve zakonisht shoqërohet nga çlirimi i joneve H+ nga vendet e skajeve
të mineralit. Adsorbimi gjithashtu mund të ndodhi edhe në planet e faqeve të ekspozuara
të shtresave të silicit dhe aluminit. Adsorbimi i metaleve të rëndë mund të ndikojë në
strukturën e kaolinës. Zëvendësimi i joneve H+ dhe adsorbimi i kationeve Pb (II) ose Cd
(II) mund të shkaktojë bymim, tension të brendshëm, flokulim, dhe rritje të
[78]
përcjellshmërisë hidraulike.
Shtojmë se zëvendësimi i joneve H+ nga jonet e metaleve
mund të ndikojë në forcat e Van der Valsit brenda strukturës së kaolinës. Ndryshimet tek
[82]
këto karakteristika tregojnë formimin e hapësirave boshe në strukturën e argjilës.
Diferenca kryesore midis mineralit serpentin dhe kaolinit është boshllëku i një vendi të
një kationi oktaedrik tek kaolina duke e bërë atë dioktaedrike. Kjo situatë është e mundur
përmes tërheqjes së kationeve trevalentë, kjo tregon që nevojiten vetëm dy katione për të
plotësuar ngarkesën e mbetur të gjashtë oksigjeneve/grupeve hidroksil në shtresën
oktaedrike. Mineralet trioktaedrike të tillë si serpentina kanë tre katione dyvalentë midis
atomeve të oksigjenit/grupeve hidroksile të cilët zënë të gjithë vendet e disponueshëm
[12]
oktaedrikë, si rrjedhim kemi KSHK të ulët.
Varësia e madhe nga pH tregon që rritja e
[65]
kapacitetit adsorbues është e mundur përmes trajtimit me tretësira acide.
Pavarësisht
këtyre, sasia e madhe e disponueshme e kaolinës i bën ato ndër mineralet argjilorë më të
studiuar.
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1.5.3 Karakteristikat dhe Struktura e Montmorillonitit

MMT për herë të parë u gjet në Montmorillon të Francës në 1847, më shumë se 50 vjet
përpara se të zbulohej bentoniti (i referohen mineraleve të cilat kanë përmbajtjen e MMT
më shumë se 70%) në US. Ai është gjetur në shumë vende në të gjithë botën dhe njihet
edhe me emra të tjerë. Struktura e MMT është dhënë nga Marshall. MMT është përbërës
kryesor i hirit vullkanik. Ai zakonisht është i përzier me klorit, illit, muskovit dhe
kaolinit. Formula strukturore e MMT është përcaktuar që në 1998 me anë të analizave
kimike dhe përafërsisht është (Ca 0.188 Na 0.003 K 0.002 )(Al 1.56 Mg 0.25 Fe 0.18 Ti 0.005)(Si 3.91
Al 0.09)O10(OH)2 , por kjo varet nga vendburimi.
MMT është një grup mineralesh filosilikate shumë i butë me kristale mikroskopike. Ato
përbëhen kryesisht nga SiO2, Al2O3 si edhe nga sasi të vogla Fe2O3 dhe MgO, që
zëvendësojnë Al2O3. MMT është pjestar i familjes smektite. Struktura kristalore e MMT
përbëhet nga dy shtresa sipërfaqësore tetraedrike të silicës (SiO2) dhe një shtrese të
ndërmjetme oktaedrike të aluminës (Al2O3). Të treja këto shtresa formojnë shtresën njësi
Pra kështu kemi një mineral argjilor me tre shtresa (T:O:T) që formojnë njësinë
strukturore. Në grumbullin e këtyre njësive, shtresat e oksigjenit të çdo njësie janë afër
me oksigjenin e njësisë fqinje. Kjo shkakton një lidhje shumë të dobët dhe një çarje midis
njësive. Veçoria dalluese e kësaj strukture argjilore është se uji dhe molekulat e tjera
[16]
polare mund të futen midis shtresave duke shkaktuar zgjerimin e tyre.

Figura 1.5 Struktura e montmorillonitit
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Kulmet e shtresës tetraedrike janë të drejtuara për nga pjesa qëndrore e shtresës silikate,
ndërsa shtresat oktaedrike dhe tetraedrike janë të orientuara dhe të ndërthurura njëra me
tjetrën në mënyrë të tillë që kulmet e tetraedrave të SiO2 bashkë më kulmet e oktaedrave
të Al2O3 të formojnë një shtresë të përbashkët. Ndërsa në kulmet e shtresave tetraedrike
dhe oktaedrike janë vendosur jonet OH- dhe O2. Si rrezultat i zëvendësimit izomorfik të
joneve me valenca të ndryshme (si p.sh Si4+  Al3+ ; Al3+  Fe2+ , Mg2+) prishet
ekuilibri i ngarkesave në njësinë strukturore. Afërsisht 20% e pozicioneve të Al3+
zëvendësohen me Mg2+. Për pasojë MMT fiton KSHK 100 milimol M+/100 gram argjilë.
Për shkak të këtyre zëvendësimeve shtresat nuk janë elektikisht asnjanëse, ato kanë
ngarkesë negative me një mungesë prej 0.66 katione monovalentë për çdo njësi
strukturore. Riekuilibrimi i ngarkesës kryhet nga kationet shkëmbyese të adsorbuara
midis njësive strukturore. Këto katione së bashku me molekulat e ujit përbëjnë
kompleksin shkëmbyes. Rritja e vëllimit të kompleksit shkëmbyes shkakton bymimin e
argjilës dhe rritjen e përmasës së kristalit të saj. Bymimi varet nga valenca dhe numri
atomik i kationit të shkëmbyeshëm. Gjatë bymimit, shtresat zhvendosen si rezultat i futjes
në hapësirat midis tyre të molekulave të ujit dhe si rrjedhim kationet që janë në hapësirat
ndërshtresore bëhen lehtësisht të shkëmbyeshëm.
Atomet e Al dhe Si të ekspozuar në cepat e kristalitit janë pjesërisht të hidrolizuar si
grupe silanol (SiOH) dhe aluminol (AlOH). Vendet bosh të skajeve janë më reakive se
vendet e zëna të brendësisë.
Rrjetat me tre shtresa të MMT përsëriten dhe tek hapësirat ndërshtresore është dhe çelësi
i vetive fizike e kimike të argjilave. Grimcat janë të formuara nga shtresa me diametër
mesatar përafërsisht 1 mikrometër.
Formula e MMT është (Si7.8Al0.2)(Al3.4Mg0.6) O20(OH)4 dhe përbërja teorike pa materialet
ndërshtresore është SiO2, 66.7%, Al2O3, 28.3%, H2O, 5%. Kështu ngarkesa e njësisë
strukturore të MMT është: [7.8 (+4)]+[0.2(+3)]+[3.4 (+3)]+[0.6 (+2)]+[20 (−2)]+[4
(−1)]=−0.8 ngarkesë/njësi. Shkëmbimi kationik është i shpejtë dhe katione të tilla si Na+
[12]
dhe Ca2+ nga sfera e jashtme e sipërfaqes shkëmbehen lehtë me jonet në tretësirë.
Në procesin e adsorbimit, jonet e adsorbatit lidhen me sipërfaqen e argjilës duke ndarë
një ose disa ligande (zakonisht oksigjen) me kationet e adsorbentit si komplekse të
izoluar. Tek MMT, adsorbimi mund të ndodhi edhe në vendet e skajeve, të cilët i çojnë
komplekset e metaleve në brendësi të sferës dhe në vendet e brendshme të mineralit
argjilor të cilët i përfundojnë komplekset e metaleve në sferën e jashtme..
Skajet dhe faqet e grimcave të argjilës mund të adsorbojnë nga uji ndotës polarë ose
jopolarë, anione ose katione. Ndotësit akumulohen në sipërfaqen e argjilës dhe mbahen
aty përmes lidhjeve hidrogjenore, forcave të Van der Valsit etj. Fortësia e ndërveprimit
përcaktohet nga struktura dhe cilësitë e tjera të mineralit argjilor.
Hapësirat ndërshtresore të argjilave MMT zakonisht përmbajnë Na+, Ca2+ dhe Mg2+ si
katione kompensuese për mosbalancën e ngarkesave. Kur argjilat thahen këto katione
qëndrojnë në zgavrat hekzagonale të shtresave të silicit. Megjithatë, kur ajo trajtohet me
ujë, kationet zhvendosen në zonën ndërshtresore dhe bëhen të shkëmbyeshëm nga një
larmishmëri kationesh metalike ose jo p.sh: H3O+, NH4+, Al3+, Fe3+, R4N+, R4P+ etj. Një
nga vetitë më të përdorura të mineralve argjilore i përket këtij fakti.
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1.6 Përdorimi i Argjilave si Katalizatorë në Sintezat Kimike.
Një grup i rëndësishëm katalizatorësh që kanë marrë vemendje kohët e fundit në sintezat
kimike janë argjilat (kryesisht ato MMT) dhe zeolitet.
MMT janë përdorur për më shumë se 60 vjet në proceset e krekingut katalitik. MMT
përdoret si katalizator për sintezat kimike organike.
Aftësitë katalitike të MMT mund të ndryshohen lehtësisht. Një numër i madh reaksionesh
organike janë kryer me sukses duke përdorur MMT si katalizator. Kjo ndikon pozitivisht
[29]
në reduktimin e ndotjes mjedisore.
Reaksionet organike që ndodhin në prani të acideve si katalizator mund të ndodhin edhe
në prani të argjilave si katalizator. Niveli i lartë i aciditetit tek argjilat arrihet kur jone me
polaritet të lartë si Cr3+ shkëmbehen me Na+, Ca2+ etj të pranishëm në argjilat natyrore
dhe kur përmbajtja e ujit është e ulët.
Aciditeti total mund të rritet edhe nga shkëmbimi i protoneve duke e trajtuar argjilën me
acid të holluar ose duke trajtuar argjilën me nxehtësi largohet NH3 nga NH4+ dhe ngelet
H+. Aciditeti sipas Bronshted rritet nga prania në sipërfaqe e joneve H+ të formuar nga
shpërbashkimi i molekulave të ujit të kationeve të metaleve të shkëmbyer në sipërfaqe.

M ( H 2O) x n  M (OH )(H 2O) x1 n1  H 
Aciditeti sipas Bronshted gjithashtu mund të rritet nëse ka një rrjet ngarkesash negative
në sipërfaqe për shkak të zëvendësimit të Si4+ me Al3+ në disa nga pozicionet tetraedrike
dhe ngarkesa e përgjithshme balancohet me kationet H3O+. Aciditeti sipas Ljuisit rritet
nga kationet e ekspozuar në skaje, kryesisht Al3+ i shtuar nga këputja e lidhjeve Si–O–Al
[35]
ose përmes dehidroksilimit të disa vendeve acide sipas Bronshted.
Pra është e qartë se nëse përdorim argjilën si katalizator fitojmë një mjedis acid për
kryerjen e reaksioneve organike. Një numër i madh reaksionesh organike që katalizohen
nga acide të tillë si H2SO4, HCl, HNO3 etj ose nga AlCl3, TiCl4, FeCl3 etj janë vërtetuar
se mund të kryhen me efikasitet të lartë edhe në prani të argjilës kryesisht asaj MMT si
katalizator me selektivitet të lartë, rendiment të mirë dhe për një kohë të shkurtër. Veç
kesaj, procedurat e punës dhe të pastrimit janë të thjeshta pasi katalizatori ndahet
lehtësisht nga përzierja e reaksionit. MMT mund të rigjenerohet dhe të ripërdoret, kjo
është ekonomike dhe miqësore me mjedisin. Një sërë reaksionesh organike që përdorin
[35]
MMT si katalizator janë: reaksioni i esterifikimit,
formimi i anhidriteve, veprimi i
alkooleve me aldehidet dhe ketonet, adicioni Diels-Alder, reaksionet e oksido-reduktimit,
formimi i fenoleve etj.

1.7 Minerali Argjilor në Shqipëri
Shqipëria me një sipërfaqe relativisht të vogël, mbështetur në ndërtimin gjeologo –
tektonik ka shumë pasuri të mineraleve jo metalore dhe të shkëmbinjve industrialë.
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Mineralet jo metalore përbëjnë pasuri minerale natyrore të rëndësishme të vendit tonë, ku
në shumë prej tyre janë llogaritur rezerva gjeologjike dhe industriale të gatshme për tu
venë në shërbim të ekonomisë.
Argjilat janë shumë të përhapura në Shqipëri dhe takohen midis shkëmbinjve
sedimentarë, kryesisht terrigjenë duke qënë pjesë përbërëse e depozitimeve mollasike.
Takohen argjila të origjinave detare e kontinentale. Depozitimet më të mëdha argjilore
gjenden në Ultësirën Pranë Adriatike (UPA) dhe në gropat e brendeshme. Epokat më të
fuqishme të argjilformimit janë ato të Neogjenit, Pliocenit dhe Kuaternarit. Përdorimi i
argjilave në vendin tonë njihet që në antikitetin e lashtë, e dëshmuar nga reliktet prej
qeramike. Më të përhapura argjilat janë në Miocen të poshtëm e të mesëm me të cilat
lidhen vendburimet më të mëdha në Tiranë (Vorë), Elbasan (Bradashesh), Alarup, Bilisht
etj. Ndërsa për nga cilësia, më të mira janë vlerësuar vendburimet e argjilave të
Piacesianit në Koplik, si edhe argjilat në Currila, Mamel, Polovinë, në luginën e
Shkumbinit (Peqin), në Vlorë e Shushicë etj.
Vitet e fundit kanë marrë një zhvillim studimet e argjilave dhe të mineraleve argjilore për
qëllime përdorimi në fusha të ndryshme të ruajtjes së mjedisit. Disa minerale argjilore si
MMT dhe sepidoliti kanë veti specifike fiziko-kimike e mineralogjike të favorshme për
aplikime të tilla. Bentoniti përbën sot materialin ideal, mjaft të kërkuar dhe të
pazëvendësueshëm në rolin e barrierave gjeokimike, në trajtimin e ujrave të ndotura si
dhe në izolimin e qendrave të depozitimit të mbeturinave.
Ndër të gjitha llojet e argjilave deri tani në vendin tonë si argjila me veti hidroizoluese
janë vlerësuar bentonitet e Prrenjasit. Sipas analizave të kryera nga N. Jozja argjila e
Prrenjasit paraqet vlera mjaft të ulëta të koeficientit të permeabilitetit, plotësisht brenda
normave të lejuara si argjilë jo permeable. Vendbdurimi i bentoniteve Prrenjas, është i
vetmi në vendin tonë. Sedimentimi argjilor është i moshës Miocen-Pliocen. Pakua
produktive e argjilave bentonitike, përbëhet nga argjilë poliminerale me përmbajtje të
MMT (60-75% të masës), pjesa tjetër (40-25% të masës) përbëhet nga kaoliniti,
hidromikat etj. Trashësia mesatare e shtresës së mineralit është afro 2m. Kanë indeks
bentonititi në trajtë natyrore 5.7-5.8. Falë aftësisë së kapacitetit të shkëmbimit të lartë të
kationeve bentoniti si material mund të luaj rolin e filtrave gjeokimike ndaj solucioneve
[32], [48]
të ndotura. Rezervat llogariten në rreth 800.000 ton.
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Fig. 3

HARTA FORMACIONALE SKEMATIKE E SHQIPERISE
ME PERHAPJEN E KAOLINAVE, ARGJILAVE, GIPS ANHIDRITEVE, KRIRAVE DHE SQUFURIT
Sipas.Gj.Leka 2007
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Figura 1.6 Harta që tregon shpërndarjen e mineraleve silikate në Shqipëri.
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1.8 Përfitimet Ekonomiko-Mjedisore nga Përdorimi i Argjilave si
Adsorbent
Përdorimi i argjilave si adsorbent mund të jetë preferencial krahasuar me alternativat e
tjera për shkak të lehtësive në përdorim, prodhimit të sasive të vogla të llumrave,
mundësive të rigjenerimit dhe ripërdorimit si dhe kostos kapitale të ulët. Mineralet
argjilore janë të pranishëm kudo në tokë si pasojë e formimit të tyre. Rezervat për
përdorim e tyre në të ardhmen janë premtuese. Për pasojë, përdorimi i tyre nuk ndikohet
[13]
nga mungesa e lëndës së parë ose nga rritjet e çmimit.
Përdorimi i argjilave natyrore në shkallë të gjerë mund të jetë i vështirë për shkak të
shumëllojshmërisë së mineraleve, sasive të mëdha të papastërtive, formave të çrregullta
të grimcave dhe shkallës së lartë të çrregullsisë së brendshme. Nëse argjilat përdoren në
trajtë natyrore, pa u pasuruar, kostoja e tyre mund të minimizohen, megjithatë
papastërtitë dhe përbërja mineralogjike shumë e ndryshueshme në depozitat natyrore e
vështirëson përdorimin e tyre.
Mund të kryhen sinteza të kontrolluara të materialeve homogjene por prodhimi i tyre
është i limituar nga koha e cila nevojitet për të kryer sintezën (zakonisht më shumë se një
[98]
muaj).
Karboni aktiv ka qënë adsorbenti më i përdorshëm për dekada të tëra, tani pavarësisht
[59]
nga përdorimet e tij të shumta ai mbetet një adsorbent i shtrenjtë.
Argjilat, duket se janë alternativa më e përshtatshme për largimin e metaleve të rëndë. Në
2011 çmimi i bentoniteve dhe kaolinave ishte respektivisht 0.06 US$/kg dhe 0.16
US$/kg. Që në vitin 2003 çmimi i argjiave ishtë afërsisht 20 herë më i lirë se karboni
aktiv duke e bërë përdorimin e tij karahasuar me argjilat bentonite të paarsyeshëm dhe
kapaciteti i lartë adsorbues i bën ato mineralet argjilore më të përdorshme në këtë
[11], [41]
sektor.
Mineralet argjilore shpesh kanë kapacitete adsorbues të krahasueshëm me zeolitet të cilët
sot përdoren gjerësisht. Nga shqyrtimi i literaturës vërehet se ka shumë faktorë që
kufizojnë përdorimin e argjilave. Që të arrihet efikasitet i lartë duhet të minimizohen
kufizimet në përdorim. Një nga problemet është se argjilat (kryesisht bentonitet) kur
përzihen me ujin në përqendrime të mëdha kthehen në xhel ngjitës. Për këtë arsye nuk
mund të përdoren sasi të mëdha argjile pasi sjellin problem në adsorbim.
Në zonat e ndotura të cilat janë planifikuar për pastrimin e ujrave të ndotur nga metalet e
rëndë, rëndësi të madhe ka përcaktimi i adsorbentit të përshtatshëm për atë aplikim. Për
shembull, në shkarkimet industrial që përmbajnë Co (II) kur temperaturat janë të larta
përpara se ato të shkarkohen trajtohen me kaolina të aktivizuara me acid, ndërsa për ujrat
e ftohtë natyrorë të ndotur me Co (II) më i përshtatshëm është MMT i aktivizuar me
[89]
acid.
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1.9 Bymimi i Argjilave
Mineralet argjilore smektike me shtresa të përziera, mund ta rritin vëllimin disa herë nga
vëllimi fillestar përmes adsorbimit të ujit midis njësive të tyre. Kështu mineralet argjilore
(T:O:T) janë më të prirur për bymim sepse ato nuk kanë lidhje hidrogjenore midis
[37]
shtresave oktaedrike të njësive të tyre.
Uji fillimisht futen në hapësirën ndërshtresore
të mineralit argjilor duke çuar në rritje të vëllimit të argjilës. Përmasa e bymimit është
afërsisht e barabartë me diametrin e molekulave të ujit. Sasia e bymimit varet më shumë
nga tipi i kationeve të shkëmbyeshëm që janë të pranishëm. Prania e Na+ si kation i
shkëmbyeshëm dominues mund të çojë në rritje të vëllimit të argjilës disa herë nga ai
[87]
fillestar.
Nga bymimi mund të prodhohen presione shumë të larta deri në zgjerim të shtresës
argjilore. Pjesa tjetër i referohet bymimit hidratues i cili mendohet se ndodh përmes
hidratimit dhe dehidratimit të joneve që futen në zonën midis shtresave. Teori të
ndryshme janë propozuar për të shpjeguar forcat hidatuese të përfshira të studiuara në
praninë e kationeve të ndryshëm. Kur hapësira ndërshtresore është ≈ 50 Å ndodh bymimi
i lirë. Ky proces drejtohet kryesisht nga balanca midis forcave elektrostatike dhe forcave
të Van der Vals-it midis shtresave të argjilës. [25] Në këtë etapë të bymimit, shtresat e
argjilës janë aq larg saqë në argjilë ekzistojnë mekanizma shumë të vegjël tensioni.
Shtresat silikate bashkë me hapësirën midis tyre ku vendosen molekulat polare dhe
kationet shkëmbyese përbëjnë njësinë strukturore të MMT. Bymimi i njësisë strukturore
të MMT në përgjithësi është i kthyeshëm, përjashtim bën rasti kur ajo është tkurrur
plotësisht si rrezultat i largimit të të gjitha molekulave polare ndërshtresore, mbas të cilit
bymymi ndodh me mjaft vështirësi. Gjatë thithjes së ujit nga MMT largësia midis
shtresave rritet nga 6 deri në 14 Å e ndonjëherë deri në 21 Å dhe përmbajtja e ujit rritet
deri në 30%. Ky ujë mund të largohet me nxehje në temperatura të larta (kjo varet nga
lloji i mineralit argjilor p.sh. MMT deri në 600oC e humbet ujin e thithur). MMT i
[26]
lagësht, në prekje të krijon ndjesinë e prekjes së sapunit.

1.9.1 Përmbajtja e Ujit tek Argjilat dhe Ndryshimet që Ndodhin me Rritjen e
Temperaturës
[37]

Argjila përmban një sasi të madhe uji, minimumi 25%.
Kur argjila fillon të thahet, uji
largohet prej saj dhe grimcat e argjilës afrohen më shumë me njëra–tjetrën duke u tkurur.
Nga shkalla jo e njëjtë e tharjes se argjilës krijohen probleme pasi krijohet tension në
argjilë. Argjilat me grimca më të vogla do të tkuren më shumë se argjilat me përmasa më
të mëdha. Tharja dhe tkurja e argjilës përfundon kur i gjithë uji të jetë larguar nga
hapësirat midis grimcave dhe të gjitha grimcat të jenë në kontakt me njëra-tjetrën.
Deri në temperaturë 100oC largohet uji që gjendet midis grimcave.
Deri në 350 oC ndodh dehidratimi. Largohet uji i lidhur kimikisht, pra uji i cili është pjesë
e strukturës molekulare të argjilës. Ky proces mund të shkojë deri në 500 oC. Pas këtij
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procesi nuk mund ta përziejmë argjilën e tharë me ujë për të përftuar argjilë të lagësht
pasi ka ndodhur një ndryshim kimik i pakthyeshëm që njihet si dehidratim. Gjatë këtij
procesi nuk vihet re tkurje e argjilës.
Pas dehidratimit, në temperaturë 573oC ndodh shndërrimi i kuarcit. Gjatë këtij proçesi,
kristalet e kuarcit riorganizojnë vetveten duke u bërë shumë të rregullta. Ndodh një rritje
e lehtë dhe e përkohshme e vëllimit.
Mbi 900oC ndodh djegia e materialit organik dhe inorganik të tillë si karboni dhe sulfatet.
Procesi tjetër është qelqëzimi i argjilës. Kaolina e cila është e pastër mund të mos shkrijë
deri në 1800oC. Duke përzier argjila të ndryshme dhe pikat e shkrirjes ndryshojnë.
Temperatura në të cilën argjila piqet pa u shkrirë quhet maturim i argjilës.

Figura 1.7 Ndryshimet që pëson argjila me rritjen e temperaturës
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KAPITULLI – 2

Vlerësimi Laboratorik dhe Modifikimi i Mostrave të
Argjilës
2.1 Sipërfaqja Specifike
SSA e argjilës është një nga cilësitë më të rëndësishme nëpërmjet të cilës mund të
kontrollosh fenomenet sipërfaqësore. SSA e argjilave jomikroporoze është më shumë se
1000 m2/g. Argjilat mikroporoze dhe të modifikuara kanë vlerë më të lartë të SSA.
Teknika më e përdorshme për argjilat është e bazuar tek adsorbimi i gazit sidomos N2 në
77 K. Izotermat e adsorbimit, duke treguar sasinë e gazit të absorbuar në funksion të
presionit relative (P/Po) mund të tregojnë tipare të ndryshme në varësi të përmasave të
grimcave. Në presione të ulta adsorbimi ndodh në sipërfaqen e jashtme (shtresën e parë).
Me rritjen e presionit ndodh adsorbimi në shtresën e dytë dhe të tretë i shoqëruar me
kondesim midis mezoporeve (4-40 nm). Përcaktimi i SSA tek argjilat e modifikuara është
më i ndërlikuar pasi vlera e llogaritur varet nga pregatitja e mostrës, adsorbati i përdorur
[28]
dhe natyra e kationit të shkëmbyeshëm.
Për përcaktimin e sipërfaqes specifike bëhet përpunimi i matjeve të izotermës së
[36]
adsorbimit (në varësi të formës së saj) sipas modeleve të Langmuir-it,
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 këtë rast vlen: rA = a p (1 -ku
shkalla 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), pra rD= a’ Për ekuilibrin
atëhere vlen:
a p (1 -a’ dhe  N/Nm rrjedh se:
N p
N m
(1)
b p
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)
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b = a‟/a ( Cte): kemi një rritje të b me rritjen e temperaturës.
p = presioni i ekuilibrit (hPa)
Përfundime :
 Për presionë të ulta (p<<b) N rritet në përpjestim të drejtë me p (N=Nm p/b)
 Për presionë të larta (p>>b) N i afrohet vlerës 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
[44]
teorike).

2.2 Spektroskopia Infra e Kuqe (SIK)
Spektroskopia infra e kuqe e transformimit Furier (FTIR) është një teknikë e cila është
përdorur për të marrë një spektër infra të kuq absorbimi, emisioni, fotokonduktiviteti ose
[30]
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 jep një
avantazh të rëndësishëm mbi një spektrometër dispersiv, 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 bandë 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. 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.
[3]
Ndryshimi i intensitetit të absorbimit shkaktohet nga luhatjet e grupeve funksionale.

2.3 Identifikimi i Fazës Montmorillonite të Argjilës me Metodën e XDifraktometris
Difraksioni me rreze X është një teknikë e rëndësishme në studimin e një argjile, që lejon
përcaktimin e fazave minerale të ndryshme të argjilës dhe distancën ndërshtresore.
Argjilat MMT 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
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lloji i kationit shkëmbyes. Në argjilat montmorillonite plotësisht të hidratuara, largësia
bazale ndërplanare d001 ndryshon në varësi të kationit shkëmbyes që është i pranishëm
midis shtresave silikate dhe sa më e madhe të jetë rrezja e tij aq më e madhe është
largësia. Kationet shkëmbyese së bashku me ujin e hidratimit, përbëjnë atë që quhet
kompleks shkëmbyes i fazës montmorillonite. Pra mund të themi se largësia bazale d001
nuk është madhësi konstante, ajo ndryshon në varësi të përbërjes së kompleksit
[3]
shkëmbyes dhe të kushteve të mjedisit në të cilin kryhen analizat X-difraktometrike.

2.4 Kapaciteti i Shkëmbimit Kationik (KSHK)
Aftësia e argjilave minerale për të shkëmbyer jone quhet kapacitet i shkëmbimit kationik
(KSHK), i cili njihet si CEC dhe shprehet me meq/100g, kjo vlerë ndryshon nga shtresa
në shtresë. CEC mund konsiderohet si një vlerë mesatare mbi të gjithë kristalin dhe jo si
një konstante lokale.
KSHK përkufizohet si numri i kationeve monovalentë (ekuivalentët kimikë) që mund të
zëvendësojnë kationet e shkëmbyeshme, për të kompensuar ngarkesën elektrike për 100 g
mineral të kalcinuar.
Shkaqet kryesore të ekzistencës së KSHK tek argjilat janë dy: të brendshme dhe të
jashtme.
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 MMT. Për këtë argjilë, distanca midis kationeve negative në shtresën
e oktaedrit dhe kationeve të shkëmbyeshëm mbi sipërfaqen e shtresës bëjnë që forcat
[17]
tërheqëse të jenë të dobëta.
Gjithashtu në shtresën tetrahedrike janë të mundshme
4+
3+
zëvendësimet e Si nga Al .
Fenomeni i bordurës (KSHK i jashtëm). Në bordurën e një shtrese, valenca e silicit dhe e
oksigjenit në një pjesë të shtresës tetraedrike 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. Numri dhe natyra e ngarkesave të bordurës së shtresës lidhet direkt me
pH. Langmuir tregoi se ngarkesa e bordurës së shtresës rritet kur madhësia e grimcës
[47]
zvogëlohet.
Këto fenomene zënë rreth 20% të kapacitetit total të shkëmbimit tek
smektikët.
2.4.1 Përcaktimi i Kapacitetit të Shkëmbimit Kationik (KSHK)
Forcat lidhëse në mes të kationeve të adsorbuara dhe shtresave nuk janë shumë të mëdha
dhe varen nga sasia e ujit të pranishëm. Në MMT e pahidratuara forcat lidhëse janë
[55]
relativisht të mëdha.
Përcaktimi i KSHK varet nga pH në të cilin është kryer matja dhe zgjedhja e kationit që
[40]
do të përdoret për këtë matje.
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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. Ulja ose
rritja e pH realizohet me shtimin e një acidi ose një baze në suspension. Kationi i
zgjedhur si kontrollues kërkohet për të konkurruar më shumë ose më pak jonet
acid apo bazë (zakonisht H+ apo Na+). Rreziku qëndron në faktin se një rënie në
sasinë e kationit bazë për këtë matje, sjell ulje të KSHK.
2. pH vendoset në një vlerë 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 (ndikimi 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 janë përdorur në formë jokomplekse, por edhe në formën e komplekseve organike, të tilla si acetat amonit
[34]
[60]
, tioureargjendi, kobaltihekzaminë
, apo etilendiamin i bakrit, ose jonet
[71]
alkilamonium.
KSHK i matur në të njëjtën mostër me katione tregues të ndryshëm mund të ndryshojë në
[6]
mënyrë thelbësore.
Konkluzioni eksperimental, i cili përballet me probleme të
ndryshme i jep një rëndësi të veçantë konceptit të KSHK i cili është një variabël i
kushtëzuar.

2.5 Modifikimi i Mostrave të Argjilës
Argjilat e papërpunuara janë një mundësi përdorimi e një lënde të parë natyrore për
pastrimin e ujrave të ndotur. Janë bërë shumë përpjekje për të përmirësuar cilësitë dhe
karakteristikat e argjilës duke i modifikuar ato me teknika të ndryshme. Me anë të
[85],
modifikimit të tyre synohet përmirësimi i stabilitetit të tyre dhe kapacitetit adsorbues.
[97]

Teknikat më të zakonshme të modifikimeve të mineraleve argjilire janë: aktivizimi acid,
[76]
modifikimet organike dhe kolonizimi.

2.5.1 Aktivizimi Acid

Trajtimi i mineraleve argjilore me acide inorganike me përqendrime të larta dhe
zakonisht në temperatura të larta njihet si aktivizimi acid.
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Aktivizimi acid i cili ndodh në sipërfaqen e mineralit argjilor ndryshon sjelljen dhe mund
të përmirësojë cilësitë adsorbuese të argjilave. Trajtimi me tretësirë acide (zakonisht HCl)
mund të çojë në rritjen e sipërfaqes specifike përmes eleminimit të disa papastërtive që
përmban minerali, dhe tretjes së pjesshme të shtresave të jashtme dhe në rritje të vëllimit
të poreve, kryesisht tek smektikët. Ndryshimet e sipërfaqes specifike dhe porozitetit të
argjilës përmes trajtimit acid varen nga cilësitë e veçanta të mineralit, nga prania ose jo e
mineraleve jo-argjilore, nga përbërja e përgjithshme kimike, lloji i kationeve midis
shtresave, lloji i acidit, temperatura e procesit, kohëzgjatja e procesit dhe faktorët
[33]
mjedisorë.
Kështu që është thelbësore që të gjenden kushtet optimale të procesit të
[21]
aktivizimit specifike për argjila të ndryshme.
Ndonjëherë aktivizimi acid çon në uljen e ngarkesës së shtresës si pasojë edhe të KSHK.
[65], [73]
[18]
Në rastin e bentonitit Grek,
vërejti një rritje 4-5 herë të sipërfaqes gjë që çon
dhe në rritjen e disponueshmërisë së qendrave aktive. Me anë të XRD është vërejtur se
aktivizimi acid pjesërisht mundet edhe të shkatërojë strukturën e mineraleve argjilore
duke formuar skaje të thyer dhe çrregullsi të cilat rritin reaktivitetin.
Gjatë trajtimit me tretësirë acide kationet që ndodhen midis shtresave zëvendësohen nga
jonet H+ të cilët e destabilizojnë strukturën, duke shkaktuar çlirimin e kationeve të
strukturës në hapësirat midis shtresave. Këta katione çlirohen në mënyrë selektive nga
[52], [73]
oktaedri në rendin Mg2+ > Fe2+ > Fe3+ > Al3+.
Grupet SiO4 në shumë raste mbeten të palëvizur dhe tretja e shtresave oktaedrike në disa
[83]
raste mund të prodhojë një fazë silikate.
Cilësitë e argjilave janë të lidhura ngushtë
me procedurën e aktivizimit. Trajtimi acid, pritet të rriti sipërfaqen specifike dhe
porozitetin, por në kushte shumë të ashpra acide mund të prishi strukturën e argjilës.
Megjithatë, rënia në kapacitetin adsorbues nuk mund të shpjegohet vetëm në lidhje me
[42]
shkatërimin e strukturës së argjilës siç raportohet nga disa autorë
, meqënëse sipas
pikpamjes tonë, sipërfaqja specifike e lartë dhe poroziteti jo domosdoshmërisht ritin
aktivitetin adsorbues të argjilave.
Si rezultat do të ketë një rritje të numrit të grupeve me aciditet të ulët Si–OH dhe më pas
në aciditetin e përgjithshëm të sipërfaqes së argjilës. Megjithatë, kjo nuk ndodh vetëm në
prani të grupeve [Si–O–Al]H në shtresat tetraedrike të argjilës, nëse ka gjurmë të
beidelitit, por gjithashtu shumica e grupeve [Al–O–Metal2+]H në rastin e një atakimi
shumë acid në shtresat oktaedrike të MMT. Si pasojë aciditeti i lartë dhe ngarkesat
negative të sipërfaqes së argjilës do të ulen disi, në të kundërt me rezultatet e raportuara
[42]
nga këta autorë.
Për këtë arsye kontrolli i plotë i kapacitetit adsorbues të një argjile
të dhënë kërkon një arsyetim të plotë të rolit të parametrave të acidifikimit për një
renditje hierarkike të influencës së tyre.
Argjilat që nuk bymehen reagojnë pak ndaj aktivizimit acid pasi protonet H+ kanë
mundësi hyrjeje të limituara për në vendet e hapësirave midis shtresave pasi hapësira
[65]
midis shtresave është e vogël.
Bhattacharyya dhe Sen Gupta përmes aktivizimit acid e rritën mundësinë e absorbimit të
1g kaoliniti nga 15.9 mg Cd(II)/L në 21.4mg Cd(II)/L.
Për shkak të ndryshimeve komplekse në mineralin argjilor në mjedis acid, modifikohen
[40]
gjithashtu edhe karakteristikat e sipërfaqes.
Trajtimi i bentoniteve me acid klorhidrik
[80]
çon në rritje të sipërfaqes specifike të mineralit.
Rritja mund të vijë si rezultat i
prodhimit të grimcave të imëta të shpërndara të oksidit të silicit nga shkatërimi i
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strukturës së mineralit, largimit të Al amorf ose komponimeve me silic, zënia e poreve të
sipërfaqes ose hapësirave ndërlaminare, formimit të plasaritjeve dhe boshllëqeve në
sipërfaqe.

2.5.2 Ndikimi i Trajtimeve me Acid në Strukturën e Smektikëve

Trajtimi acid tret gjithashtu 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 sipërfaqja 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 nga 200–400 m2/g.
Dombwsky dhe Handerson treguan që smektikët pësojnë ndryshimet e mëposhtme pas
aktivizimit acid:
 Anët e kristalit janë të hapura dhe kationet Al3+ dhe Mg2+ të shtresës oktaedrike
janë të ekspozuara ndaj acidit dhe bëhen të tretshme.
 Diametri i poreve të sipërfaqes zgjerohet.
[4]
 Sipërfaqja specifike e smektikut rritet në maksimum.

2.5.3 Modifikimi i Mineraleve Argjilore me Komponime Organike

Materialet argjilore mund të reagojnë me tipe të ndryshme komponimesh organike në
mënyra të ndryshme. Kaolinat absorbojnë tipe të veçanta komponimesh organike neutrale
[61]
midis shtresave.
Molekulat organike të cilat depërtojnë në hapësirat midis shtresave të
argjilës quhen „mysafire‟. Molekulat „mysafire‟ të shtuara mund të zëvendësohen nga
molekula të tjera të përshtatshme. Një shumëllojshmëri reaksionesh karakterizon sjelljen
e mineraleve argjilore (T:O:T). Molekulat e ujit që ndodhen në hapësirën midis shtresave
tek smektikët mund të zëvendësohen nga shumë molekula organike polare. Ligandet
organike neutrale mund të formojnë komplekse me kationet që ndodhen në hapësirat
midis shtresave. Kationet midis shtresave mund të shkëmbehen nga lloje të ndryshme
[24]
komponimesh organike.
Jonet alkilamonium sidomos jonet alkilamonium kuaternare janë shumë të përdorshëm në
[2]
aplikimet industriale për modifikimin e bentoniteve.
Grup tjetër i rëndësishëm janë
kationet me ngjyrë dhe komplekset kationike. Shumë komponime „mysafire‟ desorbohen
lehtë duke i larë me ujë ose duke i nxehur. Procesi i modifikimit bëhet duke e venë
kaolinën të reagojë me tretësirën modifikuese zakonisht në temperaturë 60-80oC. Procesi
është i ngadaltë dhe zakonisht kërkon disa ditë. Shpejtësia e reaksionit varet nga tipi i
komponimit që do të futet, temperatura, përqendrimi, tipi i argjilës dhe përmasat e
[20]
grimcave.
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2.5.4 Përdorimi i Argjilave të Aktivizuara

Argjilat e aktivizuara zakonisht janë argjila me origjinë bentonite, të cilat janë trajtuar për
të përmirësuar aftësinë e tyre absorbuese. Kur argjilat e aktivizuara përhapen mbi një
sipërfaqe ato adsorbojnë lehtë lëndët e ngjashme me vajrat dhe materiale të tjera që
gjenden mbi sipërfaqe. Argjilat e aktivizuara mund të përdoren në serviset e makinave
dhe dyqanet e riparimit të paisjeve të ndryshme ku shpesh vaji bie në tokë. Ky produkt
përdoret gjithashtu për pastrimin e mjediseve të ndotura nga rrjedhjet e naftës apo nga
incidente të ngjashme ose në ambjente të tjera ku ka grumbullim të yndyrnave si p.sh
nëpër thertore.
Argjilat e aktivizuara me acid janë agjentët pastrues më të zakonshëm për vajrat
[14]
vegjetale.
Ndër të tjera, bentonitet e aktivizuara janë marë në konsideratë si pikë referimi për
largimin e klorofilit, karotenoideve, fosfolipideve, metaleve dhe produkteve të oksiduara
nga nafta dhe vajrat. Për shembull, në prani të kationeve të metaleve në ujë
bashkëveprimi i MMT me citosanin përshin një proces kompleks koagulim-flokulimi që
[9]
nuk përmban vetëm adsorbimin por edhe xhelatinimin dhe jono-shkëmbimin.
Disa autorë raportojnë që aciditeti i sipërfaqes së argjilave e rrit adsorbimin e β-karotenit
[49]
[31]
nga acetoni
dhe klorofilin nga hekzani.
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KAPITULLI – 3

Metalet e Rëndë
3.1 Metalet e Rëndë dhe Burimet e Tyre
Metalet e rëndë janë toksikë për shëndetin dhe mjedisin. Vazhdimisht bëhen përpjekje të
mëdha për largimin e tyre nga ujrat e ndotur në mënyrë sa më ekonomike. Siguria e ujit të
pijshëm është një çështje me rëndësi si për ata që e konsumojnë dhe për ata që e
[57]
sigurojnë.
Ndotja nga metalet e rëndë është më e zakonshme nga sa e mendojmë. Për shumë njerëz,
ndotja nga metalet e rëndë është një problem që lidhet me zonat që kanë industri shumë të
zhvilluar. Në fakt, një nga burimet më të mëdha të metaleve të rëndë janë automjetet.
Zinku, bakri dhe plumbi janë tre nga metalet më të zakonshëm të çliruar në ajër nga
automjetet. Megjithatë, përqendrimi i plumbit ka pësuar rënie të ndjeshme që kur u
ndërpre përdorimi i benzinës me plumb. Afërsisht gjysma e sasisë së zinkut dhe bakrit të
çliruar në mjedis e ka prejardhjen nga automjetet. Gjatë procesit të frenimit në mjedis
çlirohet bakër, ndërsa nga veshja e gomave çlirohet zink. Vaji i motorrit tenton të
akumulojë metale pasi ai është në kontakt të vazhduar me pjesët e motorrit kur ai është në
punë. Kështu që rrjedhja e vajit nga automjetet është një tjetër rrugë nëpërmjet së cilës
jonet e metaleve kalojnë në mjedis. Një pjesë e mirë e metaleve lidhen me grimcat e
pluhurit dhe gjatë precipitimit bëhen të tretshëm dhe në këto kushte ata mund të
depërtojnë në dhera ose të kanalizohen në rrëketë e shirave. Si në dhera ose mjedise
ujore, metalet mund të transportohen nëpërmjet proceseve të ndryshme të cilët varen nga
natyra kimike e metalit, dheut, grimcave të sedimenteve si dhe nga pH i mjedisit. Metalet
e rëndë janë të ngarkuar pozitivisht, gjithashtu edhe dheu dhe grimcat e sedimenteve
mbartin ngarkesa. Shumë minerale argjilore kanë një rrjetë ngarkesash negative. Dherat
dhe lëndët organike kanë varietet ngarkesash pozitive dhe negative të shpërndarë në
sipërfaqet e tyre. Ngarkesat negative të këtyre grimcave tentojnë të tërheqin dhe të lidhin
kationet e metaleve duke i penguar ata të treten në ujë. Format e tretshme të metaleve
janë më të rezikshme sepse janë lehtësisht të transportueshme dhe lehtësisht të kapshme
nga bimët dhe kafshët, ndërsa metalet e lidhur tek dherat tentojnë të rrinë në vend. Sjellja
e metaleve në mjedise ujore (përrenj, lumenj, liqene) është e ngjashme me atë jashtë
mjediseve ujore. Si rrjedhim shumë metale të rëndë tentojnë të izolohen në fund të
shtratit të mjedisit ujor. Por gjithsesi një pjesë e tyre do të kalojnë në mjedisin ujor duke
paraqitur rrezikshmëri për organizmat ujorë të cilët janë të izoluar dhe në kontakt të
vazhdueshëm me jonet e metaleve në tretësirë. pH i mjedisit luan një rol të rëndësishëm
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në këtë proces pasi kationet H+ tërhiqen nga ngarkesat negative të grimcave të
sedimenteve duke zënë një pjesë të konsiderueshme të sipërfaqes së argjilës dhe lëndëve
organike duke lënë më pak hapësirë për të lidhur jonet e metaleve. Si pasojë më shumë
jone metalesh ngelen në tretësirë. Shirat acidë shkaktojnë rritje të aciditetit të mjedisit
ujor dhe si pasojë kemi rritje të sasisë së joneve të metaleve në fazën ujore.
Metalet e rëndë që hasen më shpesh në ujrat e ndotur janë arseniku, plumbi, mërkuri dhe
kadmiumi, ndërsa më rrallë hasen kromi, bakri, nikeli dhe zinku. Burimet e tyre janë të
shumta si p.sh: industria e përpunimit të metaleve dhe galvanizimi, shtypshkronjat,
prodhimi i gjysëmpërcjellsave, ngjyrosja e tekstileve, venddepozitimet e mbeturinave,
aktiviteti njerëzor etj. Prania e metaleve të rëndë në sasira të mëdha shkakton probleme
[38]
serioze tek njërëzit, kafshët dhe bimët.
Këta metale janë studiuar gjerësisht dhe efektet e tyre në shëndetin e njerëzve shqyrtohen
rregullisht nga shoqatat botërore të shëndetit të tilla si WHO. Metalet e rëndë janë
përdorur nga njerëzimi për mijëra vjet. Megjithëse disa efekte negative në shëndetin e
njerëzve njiheshin prej kohësh, ekspozimi ndaj tyre në disa vende, sidomos në vendet pak
të zhvilluara rritej, ndonëse në vendet e zhvilluara në 100 vitet e fundit emetimi i tyre
është ulur. Komponimet e kadmiumit aktualisht përdoren gjerësisht tek bateritë e
rikarikueshme nikel-kadmium. Emetimi i kadmiumit gjatë shekullit të 20-të është rritur
ndjeshëm për arsye se produktet që përmbajnë kadmium rrallë janë të riciklueshme dhe
shpesh ato hidhen së bashku me mbetjet shtëpiake. Pirja e duhanit është burimi kryesor i
ekspozimit ndaj kadmiumit. Tek jo-duhanpirësit, burimi kryesor i ekspozimit ndaj
kadmiumit është ushqimi. Të dhënat e fundit tregojnë që efektet negative në shëndetin e
njeriut nga ekspozimi ndaj kadmiumit mund të shfaqen edhe kur ekspozimet janë në
nivele më të ulëta se ato të parashikuara më përpara, fillimisht në trajtë të dëmtimeve në
veshkë por ka gjithashtu mundësi të ketë ndikim edhe tek kockat. Shumë persona në
Europë tashmë i kapërcejnë nivelet e ekspozimi ndaj kadmiumitt. Si pasojë, duhen marrë
masa për të reduktuar ekspozimin e popullatës ndaj kadmiumit me qëllim minimizimin e
riskut të efekteve në shëndetin e njerëzve.
Popullata e gjerë është e ekspozuar ndaj plumbit nga ajri dhe nga ushqimet në nivele
pothuajse të barabarta. Gjatë shekullit të fundit, emetimet e plumbit në ajër shkaktuan
ndotje të konsiderueshme, kryesisht për shkak të emetimeve të plumbit nga karburantet.
Veçanërisht të prekshëm nga ekspozimin kundrejt plumbit janë fëmijët për shkak të
aspirimit të lartë gastrointestinal dhe barrierave të përshkueshme gjak-tru. Nivelet e
plumbit në gjak tek fëmijët duhet të reduktohen nën nivelet të cilat konsiderohen të
pranueshme. Plumbi nuk duhet përdorur më në ambalazhet e ushqimeve dhe tek bojrat.
Ekspozimi ndaj arsenikut kryesisht vjen nëpërmjet ushqimit dhe ujit të pijshëm.
Ekspozimi për një kohë të gjatë ndaj arsenikut rrit rrezikun ndaj kancerit të lëkurës dhe të
mushkërive.
Përsa i përket mërkurit, amalgamat dentare ishin burimi kryesor i ekspozimit ndaj tij.
Popullsia ishte e ekspozuar ndaj mërkurit edhe nëpërmjet ushqimit dhe peshkut.
Ekspozimi ndaj mërkurit përbënte rrezikshmëri të lartë me përjashtim të personave që
konsumonin sasi të mëdha peshku të cilët arrinin nivele të larta të mërkurit në gjak. Kjo
përbënte rrezik për dëmtime neurologjike tek të riturit. Ka patur debat për rrezikshmërinë
e amalgamave dentare pasi mërkuri i amalgamave dentare mund të shkaktojë një sërë
sëmundjesh. Megjithatë nuk ka studime të deritanishme që të kenë treguar ndonjë lidhje
midis mbushjeve me amalgam dhe shëndetit.

Edlira Tako

27

STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT
MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË

3.2Metodat e Përdorura për Largimin e Metaleve të Rëndë nga
Tretësirat Ujore
Janë përdorur metoda të ndryshme tradicionale për largimin e joneve të metaleve të rëndë
nga tretësirat ujore të tilla si: precipitimi kimik, jono-shkëmbimi, filtrimi, osmoza e
[53]
anasjelltë, metodat elektrokimike, ekstraktimi me tretës etj.
Precipitimi kimik nuk
është shumë i përshtatshëm kur ndotësit janë në sasi gjurmë dhe gjithashtu prodhon sasi
të madhe llumi. Jono-shkëmbimi është i shtrenjtë dhe i ndërlikuar. Osmoza e anasjelltë
megjithëse shumë efektive ka kosto shumë të lartë pasi membranat prishen shpejt dhe
duhen zëvendësuar. Ekstraktimi me tretës ose proceset elektrolitike janë gjithashtu të
mundshme por konsiderohen me leverdi vetëm për tretësirat shumë të përqëndruara. Pra
disavantazhet e këtyre metodave janë: kanë kosto të lartë, kanë vështirësi në aplikim, nuk
janë efektive sidomos kur përqendrimi i joneve të metaleve të rëndë është më pak se
10mg/L, kanë selektivitet të ulët, kërkojnë shpenzim të madh energjie, dhe prodhojnë
llumra toksikë të cilët janë vështirë për t‟u eleminuar.
Adsorbimi është një nga teknikat e cila është përdorur me sukses për largimin e metaleve
[58]
të rëndë nga uji pasi ka kosto të ulët efektivitet të lartë dhe lehtësi në aplikim.
Gjatë procesit të adsorbimit ndotësit adsorbohen dhe largohen nga faza ujore dhe
adsorbanti i ndotur mund të depozitohet pa rreziqe ose mund të rikuperohet. Procesi i
adsorbimi ka avantazh përdorimin në përqendrime shumë të ulëta, është i përshtatshëm
për t‟u përdorur në grup procesesh, ka lehtësi në përdorim, prodhon sasi të vogla llumi,
adsorbenti mund të rigjenerimi dhe mund të ripërdoret, dhe ka kosto të ulët kapitale.
Proceset e adsorbimit kanë fituar rëndësi globale për minimizimin e problemit të ndotjes
së ujit dhe ajrit dhe këto procese janë bërë të rëndësishëm për Green Chemistry.
Adsorbenti më i zakonshëm dhe më shumë i përdorur deri tani ka qënë karboni aktiv.
Megjithëse ai ka kapacitet të lartë adsorbues, sipërfaqe specifike të lartë dhe strukturë
mikroporoze, ai kufizohet në përdorim për shkak të çmimit të lartë, kostos së lartë të
[77]
aplikimit dhe problemeve me rigjenerimin për aplikimet në shkallë industrial.
Kohët e fundit argjilat natyrore dhe format e tyre të modifikuara kanë marë rëndësi të
madhe për përdorimin e tyre si adsorbent për largimin e joneve të metaleve nga tretësirat
[67], [69]
ujore.

3.3 Plumbi dhe Kadmiumi
Metalet e rëndë janë të dëmshëm për mjedisin për shkak se janë të pabiodegradueshëm
dhe shumë të qëndrueshëm. Toksiciteti i këtyre metaleve rritet përmes akumulimit në
indet e gjallesave dhe rritjes së vazhdueshme biologjike në zinxhirin ushqimor. Plumbi
është një metal i rëndësishëm nga pikpamja e toksicitetit mjedisor meqënëse ai i gjen
rrugët e tij për në ajër dhe ujë nga shumë burime të tilla si: shkrirja e mineraleve të
plumbit, automjetet, veshja e kabllove, pigmentet e bojrave, industria tekstile, prodhimi i
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baterive, industria e prodhimit të letrës, karburanti i varkave dhe anijeve, industria e
prodhimit të armëve etj. Efektet toksike të plumbit janë të shumta si: në sistemin nervor,
sistemin e qarkullimit të gjakut, sistemin kardiovaskular, organet jetësore të tilla si truri
[63]
dhe veshkat.
Oksidet e metaleve dhe kriprat e tyre nga atmosfera nëpërmjet shiut
kalojnë në sipërfaqen e tokës. Shumë përrenj, lumenj dhe liqene janë të ndotur në nivele
të larta nga metalet e rëndë siç është dhe plumbi. Përqendrimi i joneve të Pb (II) në ujrat e
ndotur industrial është përafërsisht 200-500 mg/L. Sipas Standarteve të Cilësisë së Ujrave
kjo vlerë është shumë e lartë dhe duhet reduktuar në vlera rreth 0.1-0.05mg/L. Si
rrjedhojë, ujrat e ndotur industrial që përmbajnë plumb para shkarkimit të tyre në
kanalizimet e ujrave të zeza duhen trajtuar me qëllim reduktimin e ndikimeve negative në
[61]
mjedis.
Kadmiumi ashtu si plumbi ka mjaft efekte toksike. Përgjithësisht shoqërohet nga
[46]
mineralet e zinkut dhe të bakrit dhe del si nënprodukt i këtyre industrive.
Burimet e tij në mjedis janë nga: galvanizimi i metaleve, industria e shkrirjes dhe
minierat, prodhimi i baterive me Ni-Cd, plehrat fosfatike, pesticidet, prodhimi i bojrave
dhe pigmenteve, industria e aliazheve etj. Kadmiumi gjendet në mjedis në trajtë natyrore
nga procest graduale të errozionit dhe grryerjes së shkëmbinjve si dhe nga fenomenet e
ralla të zjarreve nëpër pyje si dhe shpërthimet vullkanike. Eshtë shumë e njohur një
katastrofë “Itai-Itai” në të kaluarën nga ndotja me kadmium e lumit Jintsu në Japoni.
[46]
Sipas rekomanimeve të WHO, limitet e Cd (II) në ujin e pijshëm janë 0.005mg/L.
Kadmiumi helmon mushkëritë, dëmton veshkat dhe mëlçinë, dëmton kockat, shkakton
kancer, hipertension dhe sëmundjen e frikës. Këto theksohen më shumë në mungesë të
kalciumit.
Adsorbimi i bakrit tek argjilat ka një interes të veçantë për shkak të performancës së tij
katalitike. Bakri ngarkohet si katalizator në suporte të ndryshme si zeolite, alumina dhe
titania. Ka shumë pak të dhëna për përdorimin e argjilave si suporte për aplikime të tilla
dhe informacioni rreth srtukturave të argjilave të ndryshme që përmbajnë bakër është i
pakët.
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KAPITULLI - 4

Procesi i Adsorbimit dhe Adsorbentët
4.1. Të përgjithshme
Adsorbimi është procesi gjatë të cilit grimcat kapen në sipërfaqen e një tjetër grimve.
Ndryshimi i përqendrimit në sipërfaqen ndarëse ndërfazore në krahasim me brendësinë e
fazës quhet adsorbim. Adsorbimi mund të ndodhë në sipërfaqen ndarëse trupi i ngurtëgaz, lëng-gaz dhe lëng-lëng. Procesi i adsorbimit lidhet pikërisht me aftësinë që kanë
substancat e ndryshme që duke u ndodhur në sipërfaqen ndarëse ndërfazore të ndryshojnë
tensionin sipërfaqësor. Substanca që adsorbon quhet adsorbent dhe substanca që
adsorbohet quhet adsorbat. Shpeshherë procesi i adsorbimit përdoret për largimin e
substancava të tretura nga uji. Ai është i ndryshëm nga absorbimi. Absorbimi është
procesi gjatë të cilit një fluid tretet nga një absorbent i lëngët ose i ngurtë. Absorbimi
është fenomen që shtrihet në të gjithë fazën e ngurtë ose të lëngët. Nuk ndikohet nga
[100]
temperatura, është i njëjtë përgjatë gjithë fazës dhe ndodh me shpejtësi konstante.
Vetitë karakteristike të një trupi të ngurtë aktiv tentojnë të shfaqen kur sipërfaqja
specifike është të paktën 1 m2/g. Kaolinat natyrale dhe smektikët kanë sipërfaqe specifike
të llogaritur sipas B.E.T që varion respektivisht nga 10 - 25m2/g dhe nga 16 - 97m2/g
edhe pa ndonjë trajtim kimik, kështu pra kanë vlera të sipërfaqes specifike që iu
[44]
korespondojnë atyre të trupave të ngurtë aktivë.
Adsorbimi sipërfaqësor në një trup të ngurtë ndahet në dy lloje: adsorbimi fizik dhe
[43]
adsorbimi kimik.
Adsorbimi fizik shkaktohet kryesisht nga forcat elektrostatike dhe ato të Van der Valsit
midis molekulave të adsorbatit dhe atomeve të cilët përbëjnë sipërfaqen e adsorbentit.
Kështu adsorbentët karakterizohen kryesisht nga sipërfaqja specifike dhe polariteti. Një
sipërfaqe specifike e lartë do të thotë kapacitet adsorbues i lartë, por një sipërfaqe
spcifike e madhe në një vëllim të limituar në mënyrë të pashmangshme jep rritje të
[101]
numrit të poreve të vogla në sipërfaqen adsorbuese.
Përmasat e mikroporeve
përcaktojnë mundësinë e hyrjes së molekulave të adsorbatit në brendësinë e sipërfaqes
adsorbuese, pra shpërndarja e përmasave të poreve është një tjetër cilësi e rëndësishme që
karakterizon kapacitetin adsorbues të adsorbentit. Polariteti i sipërfaqes korrespondon me
afinitetin me molekula polare të tilla si uji ose alkooli. Adsorbentët polarë quhen
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„hidrofile‟ ndërsa adsorbentët jopolarë quhen „hidrofobë‟. Adsorbimi fizik është një
lidhje jo shumë e fortë e adsorbatit me trupin e ngurtë nëpërmjet ndërveprimit Van der
Valsian. Është i mundur adsorbimi monoshtresor dhe shumështresor por ky i fundit
[99]
prishet lehtë me rritjen e temperaturës.
Adsorbimi kimik përfshin një lidhe shumë më specifike të adsorbatit me trupin e ngurtë.
Ai është një proces i cili është i ngjashëm me një reaksion kimik dhe për këtë arsye është
i mundur vetëm adsorbimi monoshtresor. Procesi i adsorbimit kimik përshkruhet mirë
nga Izoterma e Langmuirit.
Procesi i adsorbimit pasohet nga një varg ndërveprimesh me vendet aktive duke çuar në
fiksimin e grimcave të adsorbuara. Forcat e Van der Valsit, të lidhjes hidrogjenore ose
bashkëveprimet hidrofobike kanë aftësinë të ndihmojnë në uljen e lëvizshmërisë së
[68]
grimcave të adsorbuara.

4.2 Argjilat si Adsorbent
Për shkak të strukturës së tyre argjilat janë materialet adsorbues më të kërkuar. Sipërfaqja
specifike e lartë në raport me masën ju jep atyre shumë qendra të përshtatshme për
[1]
adsorbim.
Kjo i referohet një situate në të cilën adsorbati (jonet e metaleve të rëndë),
[85]
kapet në sipërfaqen e adsorbentit (mineralit argjilor).
Stabiliteti kimik dhe mekanik i mineraleve argjilore lejon përdorimin e tyre në shumë
forma dhe e përmirëson procesin e adsorbimit krahasuar me materialet e tjera më pak të
[84]
qëndrueshme.
Aftësia për të mbajtur sasi të mëdha uji midis shtresave e ndihmon adsorbimin nga
tretësirat ujore pasi rritja e bymimit çon në rritjen e ndërveprimit midis joneve të
[18], [73],
metaleve dhe qendrave aktive midis shtresave në sipërfaqen e mineralit argjilor.
[85]

Shumëllojshmëria strukturore i bën mineralet argjilore të përshtatshëm për shumë
procese.
Adsorbimi i ndotësve jonikë, jojonikë dhe polarë në faqet dhe skajet e mineralit argjilor
[86]
jep mundësinë e largimit të një numri të madh substancash nga ujrat e ndotur natyrore.
Një metal i rëndë mund të largohet lehtësisht nga një mineral argjilor në kushte të
[2]
caktuara.
Kështu, është i nevojshëm përcaktimi i mineralit argjilor të përshtatshëm si
dhe i kushteve optimal për largimin e një metali specifik.

4.3 Mekanizmat e Adsorbimit
Disa reaksione që ndodhin në sipërfaqen ndarëse të fazës së lëngët dhe të ngurtë kanë
aftësinë të ndihmojnë adsorbimin e joneve dhe molekulave mbi sipërfaqen e mineralit
argjilor. Një numër i konsiderueshëm jonesh mund të shkëmbehen lehtësisht pa ndikuar
ndjeshëm në strukturën e përgjithshme të mineralit argjilor. Argjilat kanë aftësi të
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adsorbojnë grimca kationike, anionike dhe neutrale si edhe mund të marrin pjesë në
[59]
proceset e jono-shkëmbimit.
Mënyrat kryesore të adsorbimit të metaleve të rëndë nga tretësirat ujore varen nga
[10]
qendrat aktive të listuara më poshtë.
Në mënyrën se si jonet do të tërhiqen nga secila nga qendrat aktive ndikojnë: lloji i
mineralit argjilor, temperatura e mjedisit, pH i mjedisit etj dhe efektiviteti i secilës qendër
[72]
mund të rritet nëpërmjet një procedure eksperimentale specifike.
Qendrat aktive:
 Qendrat acide sipas Bronshted, ose qendrat proton dhënëse të formuar nga
ndërveprimi i molekulave të ujit të adsrobuar ndërshtresor.
 Qendrat acide sipas Ljuisit ose qendrat elektron marrëse që janë të pranishme për
shkak të dehidroksilimit.
 Qendrat e oksiduara për shkak të pranisë së disa kationeve (p.sh Fe3+) në
pozicione oktaedrike ose për shkak të oksigjenit të adsorbuar.
 Qendrat e reduktuara të pranishme për shkak të pranisë së disa kationeve (p.sh
Fe2+).
 Grupet hidroksile sipërfaqësore, që gjenden kryesisht në skaje, zakonisht të lidhur
me Si ose Al.

4.4 Faktorët që Ndikojnë në Procesin e Adsorbimit.
Niveli i adsorbimit varet nga faktorët e mëposhtëm:





Natyra e adsorbentit dhe adsorbatit.
Sipërfaqja specifike e adsorbentit.
Aktivizimi i adsorbentit.
[22]
Kushtet e eksperimentit p.sh temperatura, presioni etj.

4.5 Izotermat e Adsorbimit
Procesi i adsorbimit zakonisht studiohet përmes grafikëve të njohur si izotermat e
adsorbimit. Grafiku paraqet sasinë e adsorbatit të adsorbuar në funksion të presionit ose
përqendrimit në temperaturë konstante. Sasia e adsorbuar pothuajse gjithmonë
normalizohet nga masa e adsorbentit për të lejuar krahasimin e materialeve të ndryshme.
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Figura 4.1 Izotermë adsorbimi.

Siç edhe u tregua më sipër mund të themi se mbi presionin e ngopjes Ps, adsorbimi nuk
ndodh më, kjo për shkak të numrit të kufizuar të qendrave aktive në sipërfaqen e
adsorbentit. Në presione ose përqendrime të larta arrihet një fazë ku të gjitha vendet janë
të zëna dhe rritja e mëtejshme e presionit ose përqendrimit nuk ndikon më në procesin e
adsorbimit. Ka shumë modele empirike të adsorbimit por më i zakonshmi është modeli i
[33]
izotermës së adsorbimit Langmuir.
4.5.1 Tipet e Izotermave të Adsorbimit

Më poshtë janë shpjeguar pesë tipet e izotermave të adsorbimit dhe karakteristikat e tyre.
a. Tipi I i izotermës së adsorbimit.

Figura 4.2 Grafiku i izotermës së adsorbimit të tipit I.





Grafiku i mësipërm përshkruan adsorbimin monoshtresor.
Ky grafik shpjegohet lehtë duke përdorur izotermën e adsorbimit Langmuir.
Në ekuacionin BET, kur P/P0<<1 dhe C>>1, atëherë kemi adsorbimin
monoshtresor dhe marrim izotermën e tipit 1.
Shembull për këtë tip adsorbimi është adsorbimi i azotit (N2) ose hidrogjenit (H2)
[33]
tek karboni aktiv në temperaturë afër 1800°C.
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b. Tipi II i izotermës së adsorbimit.

Figura 4.3 Grafiku i izotermës së adsorbimit të tipit II.





Tipi II i izotermës së adsorbimit tregon devijim të madh nga modeli i adsorbimit
Langmuir.
Zona e rrafshët në mes të grafikut korrespondon me formimin e monoshtresës.
Në ekuacionin BET, vlera e C duhet të jetë shumë e lartë në krahasim me 1.
Shembull për këtë tip adsorbimi është adsorbimi i azotit (N2) në 1950°C me
[33]
katalizator hekuri (Fe) dhe azotit (N2) në 1950°C tek silikageli.

c. Tipi III i izotermës së adsorbimit.

Figura 4.4 Grafiku i izotermës së adsorbimit të tipit III.






Tipi III i izotermës së adsorbimit tregon gjithashtu devijim të dukshëm nga
modeli Langmuir.
Në ekuacionin BET, nëse vlera e C << 1 marim Tipin III të izotermës së
adsorbimit.
Kjo izotermë shpjegon adsorbimin shumështresor.
Në grafik nuk ka zonë të rrafshët, gjë që tregon se mungon formimi i
monoshtresës.
Shembull për këtë tip adsorbimi është adsorbimi i Bromit (Br2) ose Jodit (I2) në
[33]
790°C tek siliageli.
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d. Tipi IV i izotermës së adsorbimit.

Figura 4.5 Grafiku i izotermës së adsorbimit të tipit IV.






e.

Zona e grafikut për presione të ulta është pothuajse e ngjashme me Tipin II. Kjo
shpjegon adsorbimin monoshtresor të ndjekur nga ai shumështresor.
Zona e rrafshët në mes të grafikut korrespondon me formimin e monoshtresës.
Niveli i ngopjes pëson rritje në një presion më të vogël se (PS). Kjo mund të
shpjegohet me mundësinë e kondensimit të gazit në kapilarët e imët të poreve të
adsorbentit në presion më të vogla se (PS).
Shembull për këtë tip adsorbimi është adsorbimi i Benzenit tek (Fe2O3) dhe tek
silikageli në 500°C.
Tipi V i izotermës së adsorbimit.

Figura 4.6 Grafiku i izotermës së adsorbimit të tipit V.




Shpjegimi i grafikut të tipit V është i ngjashëm me atë të tipit IV.
Shembull për këtë tip adsorbimi është adsorbimi i ujit në 1000°C tek karboni
aktiv.
[33]
Tipi IV dhe V tregojnë fenomenin e kondensimit kapilar të gazit.

4.5.2 Izoterma e Adsorbimit Langmuir

Ekuilibri i adsorbimit zakonisht përshkruhet nga një ekuacion izoterme parametrat e të
cilit shprehin cilësitë e sipërfaqes dhe afinitetin e adsorbentit në një temperaturë dhe pH
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paraprakisht të rregulluar. Më të përdorshmet janë izotermat e Freundlich (1909) dhe
Langmuir (1916).
1
n
q

k

C
e
f
e
a) izoterma e Freundlich:
(2)
b) izoterma e Langmuir:

Ce
C
1

 e
qe b  qm  qm

(3)

ku:
Ce është përqendrimi i adsorbatit në ekuilibër me fazën e lëngët
qe është përqendrimi korespondues i adsorbatit në fazën e ngurtë
b dhe qm janë konstantet e Langmuir që përfaqësojnë konstanten e ekuilibrit për
ekuilibrin adsorbat-adsorbent dhe kapacitetin e monoshtresës së fazës së ngurtë.
kf dhe n janë konstantet e Freundlich të lidhur respektivisht me kapacitetin adsorbues
[39], [57]
dhe intensitetin e adsorbimit të adsorbentit të ngurtë.
Grafikët linearë të Freundlich dhe Langmuir meren duke ndërtuar:
(i) logqe përkundrejt logCe
(ii) Ce/qe përkundrejt Ce
Nga të cilët përcaktohen dhe koefiçientët e adsorbimit.
Ekuacioni i Langmuirit përdoret gjithashtu për të marë RL faktorin e ndarjes nga
ekuacioni i mëposhtëm.
1
(4)
RL 
1  b  C0 
ku: Co është përqendrimi fillestar i metalit.
Format e izotermave varen nga vlera e RL. Nëse 0 < RL < 1 tregon adsorbim të favorshëm
dhe kur RL = 0, RL=1, RL > 1 tregon adsorbim jo të favorshëm, në këto raste izotermat
[75]
respektive janë lineare dhe të kthyeshme.
Zakonisht adsorbimi është një proces me dy stade që konsiston në:
(a) Largimin e shpejtë të adsorbatit nga faza e lëngët nëpërmjet adsorbimit.
(b) Largimin shumë të ngadaltë, i cili vazhdon derisa arrihet ekuilibri.
Ekuacioni i Langmuirit i njohur ndryshe si izoterma e Langmuirit lidh adsorbimin e
molekulave mbi një sipërfaqe të ngurtë me presionin e gazit ose përqendrimin e një
tretësire në një temperaturë të dhënë. Ekuacioni u zhvilluar nga Irving Langmuir.
Reaksioni kimik për adsorbimin monoshtresor mund të paraqitet si më poshtë:
A  S  AS

ku: AS – përfaqëson një molekulë të tretur të adsorbuar mbi një vend mbi sipërfaqen S
[A], [S] dhe [AS] janë përqëndrimet në mol/cm2
Kostantja e ekuilibrit është:
AS 
K ads 
(5)
AS 
Ekuilibrit kimik bazohet tek këto terma: (i) termi i mbulimit të sipërfaqes θ, i cili
përkufizohet si fraksioni i vendeve të adsorbimit të cilat janë atakuar nga një molekulë
dhe (ii) (1-θ) është fraksioni i sipërfaqes me vendet e paatakuara. Tani mund të
shkruajmë:
AS   
(6)
S  1  
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Shënojmë [A] si C dhe rishkruajmë ekuacionin si:
K ads  C

ose  
(7)
K ads 
1  K ads  C
1
Për të kaluar tek forma e përgjithshme e Izotermës Langmuir, shënojmë qe sasinë e
adsorbuar në njësi si mole adsorbat/gram adsorbent dhe qm adsorbimin maksimal dhe
kemi:
Ce
C
1
q

 e
  e dhe izoterma mund të shprehet si:
(8)
qe K ads  qm qm
qm
Kjo është dhe forma e izotermës të cilën në do të përdorim.
Ekuacioni i Langmuir është një marrëdhënie midis përqendrimit të një komponimi që
[19], [27]
adsorbohet tek qendrat aktive dhe fraksionit të zënë të vendeve aktive.
Devijimi statistik
Izotermat e Langmuir mund të derivohen duke përdorur mekanikën statistikore me
supozimet e mëposhtme:
1. Supozojmë se kemi M qendra aktive për secilën grimcë N.
2. Një qendër aktive mund të zihet vetëm nga një grimcë.
3. Qendrat aktive janë të pavarura. Probabiliteti që një qendër aktive të zihet nuk
varet nga gjendja e qendrave fqinje.
Izotermat e Langmuir përshkruajnë adsorbimin e adsorbatit (A) mbi sipërfaqen e
adsorbentit (S) duke pasur parasysh supozimet e mëposhtme:
 Sipërfaqja e adsorbentit është në kontakt me një tretësirë që përmban një adsorbat,
i cili tërhiqet fort nga sipërfaqja.
 Sipërfaqja ka një numër të caktuar qendrash aktive ku molekulat e tretura mund të
adsorbohen.
 Adsorbimi përfshin kapjen e vetëm një shtrese molekulash në sipërfaqe d.m.th
adsorbim monoshtresor.
Kufizimet e ekuacionit të adsorbimit Langmuir
 Gazi i adsorbuar konsiderohet si gaz ideal por kjo mund të përmbushet vetëm në
kushtet e presioneve ose përqëndrimeve të ulëta. Kështu ekuacioni i Langmuir
është i vlefshëm vetëm në presione të ulta.
 Ekuacioni Langmuir supozon që adsorbimi është monoshtresor. Por formimi i
monoshtresave është i mundur vetëm në kushtet e presioneve ose përqendrimeve
të ulta. Në kushte të presionve të larta supozimi bie poshtë pasi molekulat e gazit
tërheqin shumë më tepër molekula në drejtim të njëra-tjetrës. Teoria BET e
propozuar nga Brunauer, Emmet dhe Teller shpjegon procesin më real të
adsorbimit shumështresor.
 Një tjetër supozim është që të gjitha vendet aktive në sipërfaqen e ngurtë janë të
njëjtë në madhësi dhe formë dhe kanë afrimitet të njëjtë për molekulat e adsorbatit
d.m.th sipërfaqja e adsorbentit është homogjene, por realisht dihet që sipërfaqja
është heterogjene.
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 Ekuacioni i Langmuirit supozon që molekulat nuk bashkëveprojnë me njëratjetrën. Kjo është e pamundur përderisa midis dy molekulave të të njëjtit lloj
ekzistojnë forcat e bashkëveprimit ndërmolekular.
 Molekulat e adsorbuara duhet të kufizohen d.m.th ulja e çrregullsisë është zero
(ΔS=0). Kjo nuk është e mundur sepse gjatë adsorbimit ndodhin lëngëzime të
gazeve, të cilët çojnë në ulje të çrregullsisë por vlera e saj nuk është zero.
Duke u bazuar në këto fakte themi se ekuacioni Langmuir është i vlefshëm vetëm në
[33]
presione dhe përqendrime të ulta.

4.5.3 Izoterma e Adsorbimit Freundlich

Në përqëndrime të ulta, të dhënat shpeshherë i përshkruan më mirë një izotermë
alternative e zhvilluar nga Freundlich.
Në 1909, Friendlich shprehu një ekuacion empirik për të treguar ndryshimin e izotermës
së adsorbimit të një sasie të adsorbuar gazi në njësinë e masës së adsorbentit të ngurtë
përkundrejt presionit. Ekuacioni i adsorbimit Freundlich është një rast i veçantë i
ekuacionit Langmuir. Duke u nisur nga ekuacioni i Langmuir:
KP
(9)

1 K  P
Në presione të ulta K×P <<1. Atëherë   K  P
Ky ekuacion tregon varësinë lineare midis rritjes së adsorbimit të gazit dhe presionit. Në
presione të larta K×P>>1 dhe kemi:
KP
(10)

1
KP
Rritja e adsorbimit është e pavarur nga presioni në kushtet e presionive të lartë. Reaksioni
në këtë stad është i rendit zero. Duke i kombinuar ekuacionet kemi:
  K  P1 / n

(11)
Ky ekuacion përputhet me ekuacionin e adsorbimit të Freundlich.
Izoterma e adsorbimit të Freundlich është një marrëdhënie empirike midis përqendrimit
të substancës së tretur mbi sipërfaqen e adsorbentit dhe përqendrimit të substancës së
tretur në tretësirë.
Matematikisht izoterma e Freundlich shprehet si:
x
x
1
ose
(13)
 K  P1 / n
log  log K  log P
m
m
n
(12)
Dhe nëse i referohemi përqendrimit kemi:
x
1
 K  C 1 / n (14) ose
log qe  log K  log Ce (15)
n
m
Ku: x - masa e adsorbatit
m - masa e adsorbentit
qe - është përqendrimi korespondues i adsorbatit në fazën e ngurtë
P - presioni i ekuilibrit i adsorbatit
Ce - përqendrimi i ekuilibrit i adsorbatit në tretësirë
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K dhe n janë konstante për një adsorbent dhe adsorbat të dhënë në një temperaturë të
1
dhënë. Në presione të larta
 0 , kështu që niveli i adsorbimit bëhet i pavarur nga
n
presioni. Eksperimentalisht është përcaktuar që niveli i adsorbimit varet direkt nga
presioni (ose përqendrimi) derisa arrihet presioni i ngopjes Ps. Përtej kësaj pike shkalla e
ngopjes së adsorbimit nuk ndryshon pas aplikimit të presionve më të larta. Izoterma e
adsorbimit të Freundlich dështon në presion të larta.
Vlera x/m rritet me rritjen e P, por për n>1 nuk rritet në mënyrë të menjëhershme. Kjo
[33]
kurbë quhet gjithashtu, kurba e izotermës së Freundlich.

Figura 4.7: Grafiku i izotermës së adsorbimit Freundlich.

4.6 Studimi i Kinetikës së Adsorbimit
Kinetika e adsorbimit varet nga bashkëveprimi adsorbat-adsorbent si dhe nga kushtet e
sistemit. Në një proces adsorbimi vlerësohen dy elemente thelbësor, mekanizmi dhe rendi
i reaksionit. Shpejtësia e largimit të lëndës së tretur përcakton kohën e nevojshme për të
përfunduar procesin e adsorbimit dhe mund të përcaktohet nga analiza e kinetikës. Janë
bërë shumë përpjekje për të formuluar një shprehje të përgjithshme që të përshkruaj
kinetikën e adsorbimit mbi sipërfaqen e ngurtë për sistemet fazë e lëngët-fazë e ngurtë.
Në 1898, Lagergren paraqiti ekuacionin e shpejtësisë së rendit të parë për adsorbimin e
acidit oksalik dhe malonik nga qymyri i drurit. Ekuacioni i kinetikës së Lagergren mund
të ketë qënë i pari që përshkroi adsorbimin e sistemit fazë e lëngët-fazë e ngurtë bazuar
në kapacitetin e fazës së ngurtë. Për të dalluar ekuacionet e kinetikës të bazuar tek
përqendrimi i tretësirës dhe kapaciteti adsorbues i fazës së ngurtë, ekuacioni i shpejtësisë
së rendit të parë sipas Lagergren u quajt ekuacion i shpejtësisë së rendit pseudo të
[77]
parë.

a - Modeli i kinetikës së rendit pseudo të parë
Shprehja e ekuacionit të shpejtësisë së rendit pseudo të parë sipas Lagergren është:
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dq t
(16)
 k q e  q t 
dt
ku: qe dhe qt (mg/g) janë kapacitetet adsorbues respektive në ekuilibër dhe në kohën t.
K është konstantja e shpejtësisë së rendit pseudo të parë të adsorbimit (min-1).
Më e përdorshme është trajta e mëposhtme e cila meret pasi e inegrojmë ekuacionin e
[82],[91]
mësipërm me kushte kufitare nga t=0 në t=t dhe qt=0 në qt=qt kemi:
k
(17)
log qe  qt   log qe   1  t
2.303
Zbatueshmëria e ekuacionit për rezultatet eksperimentale përgjithësisht ndryshon nga
ekuacioni i vërtetë i rendit të parë për dy arsye:
 Parametri k qe  qt  nuk paraqet numrin e vendeve të disponueshme për adsorbim.

 Parametri log qe  është një parametër i përshtatur, zakonisht ai nuk është i barabartë
me ndërprerjen e grafikut logqe  qt  përkundrejt t, ndërsa në një proces të rendit të

parë log qe  do të jetë i barabartë me ndërprerjen e grafikut logqe  qt  përkundrejt t.
Për të përshtatur ekuacionin me të dhënat eksperimentale, duhet të njihet kapaciteti i
adsorbimit të ekuilibrit qe. Në shumë raste në literaturë, ekuacion i shpejtësisë së rendit
pseudo të parë i Lagergren nuk përputhet mirë për të gjithë shtrirjen e kohëve të kontaktit.
[77], [96]

Në ekuacionin 17, duhen gjetur mënyra për të ekstrapoluar të dhënat eksperimentale ose
të përpunohet qe si parameter i rregullueshëm dhe të përcaktohet me anë të provës dhe
gabimit. Për këtë arsye, nevojitet të përdoret metoda e provës dhe e gabimit për të marë
kapacitetin e adsorbimit të ekuilibrit qe. Rezultatet e kapacitetit adsorbues të ekuilibrit qe
nga ekuacioni 17 duke përdorur metodën e provës dhe të gabimit nuk mund të përputhen
me vlerën e përcaktuar nga ndërprerja e ekuacionit 17. Prandaj për një proces të rendit
pseudo të parë duhet marë në konsideratë një kohë konstante t0, siç tregohet në
[19]
ekuacionin 18.
k
logqe  qt   logqe   1 t  t0  (18)
2.303
Ku t0 është një parametër rregullues që bën kapacitetin e adsorbimit të ekuilibrit qe të
përshtatshëm për tu përdorur në ekuacionin e kinetikës.
Kur jonet e metalit dhe vendet bosh të sipërfaqes bashkëveprojnë kimikisht sipas një
mekanizmi të rendit të dytë, mund të jetë i përshtatshëm aplikimi i ekuacionit të Elovich:

dqt
   e  qt 
dt

(19)

Koefiçientët α dhe β paraqesin respektivisht shpejtësinë fillestare të adsorbimit dhe
kostanten e desorbimit. Koefiçientët llogariten nga grafiku i formës integrale të
ekuacionit të mësipërm qt përkundrejt lnt. Ekuacioni Elovich përshkruan kryesisht
adsorbimin kimik tek adsorbentët shumë heterogjen, por ekuacioni nuk propozon asnjë
[82]
mekanizëm të përcaktuar për bashkëveprimin (adsorbent-adsorbat).
Për një substrat poroz ekziston mundësia që difuzioni i joneve të metalit brenda në pore
të jetë përcaktues në shpejtësinë e reaksionit. Konstantja e shpejtësisë së difuzionit
ndërgrimcor (ki) jepet nga ekuacioni:
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qt  ki  t 0.5

(20)
Në adsorbimin nga tretësira, difuzioni nga sipërfaqja e ndarjes së fazës e ngurtë-lëng në
brendësi të grimcës luan një rol shumë të rëndësishëm. Nëse procesi i adsorbimit
kontrollohet nga ky tip difuzioni ndërgrimcor, testohet duke bërë grafikun qt përkundrejt
t0.5.
Mekanizmi i bashkëveprimit gjithashtu mund të drejtohet nga transporti i ngadaltë i
joneve të metalit nga faza e lëngët në sipërfaqen e argjilës. Në këtë rast, duhet të jetë i
përshtatshëm modeli i filmit të lëngët të difuzionit i cili paraqitet nga:

ln 1  F   k f  dt
Ku: F është fraksioni që ka arritur ekuilibrin ( F 
kf është kostantja e shpejtësisë së adsorbimit.

(21)

qt
)
q

[82]

b- Modeli i kinetikës së rendit pseudo të dytë
Model i kinetikës së rendit pseudo të dytë është nga shprehjet më të përdorshme të
kinetikës e nxjerrë nga Ho dhe McKay. Në këtë ekuacion shpejtësie, kapaciteti adsorbues
supozohet se është proporcional me numrin e qendrave aktive të zëna në adsorbent.
Ekuacioni i shpejtësisë së rendit pseudo të dytë mund të përshkruhet nga ekuacioni i
mëposhtëm:
dqt
2
(22)
 k 2 qe  qt 
dt
−1

Ku qe është kapaciteti adsorbues maksimal (mg g ) për modelin e kinetikës së adsorbimit
–1

të rendit pseudo të dytë, qt është sasia e joneve të adsorbuar në kohën t (mg g ), k2 është
konstantja e shpejtësisë së adsorbimit të modelit të kinetikës së rendit pseudo të dytë (g
−1

−1

mg min ).
Për të marë një ekuacion linear, ekuacioni i shpejtësisë së rendit pseudo të dytë integrohet
në këto kushte kufitare nga t=0 në t=t dhe qt=0 në qt=qt kemi:

t
1
1

 t
2
qt k 2  qe
qe

(23)

Vlerat e k2 dhe qe përcaktohen nga grafiku i t/qt përkundrejt t.
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4.7 Parametrat Termodinamikë
Izotermat e adsorbimit janë bazat për llogaritjen e parametrave termodinamikë pasi
nëpërmjet tyre përcaktohen konstantet e ekuilibrit. Parametrat termoinamikë për një
proces adsorbimi janë të domosdoshëm për të përcaktuar nëse procesi është spontan ose
jo. Ndryshimi i energjisë së lirë të Gibbs-it (ΔGo), është tregues i spontanitetit të një
reaksioni kimik. Reaksioni ndodh spontanisht në një temperaturë të dhënë nëse ΔGo ka
[80], [58]
vlerë negative.
Konstantja e ekuilibrit të adsorbimit sipas Langmuirit b (L/mg) është konstantja e
ekuilibrit (kL) dhe ajo ndryshon me ndryshimin e temperaturës. Nëse paraprakisht kemi
përcaktuar konstantet e ekuilibrit në temperatura të ndryshme, nëpërmjet ekuacioneve të
mëposhtme mund të përcaktojmë paramerat termodinamikë.

G 0   RT ln K L

(24)

G  H  TS

(25)

ln K L  

G 0
H 0 S 0


R T
R T
R

(26)

T është temperatura (K); R=8.314×10-3kJ/mol
Grafiku i lnkL përkundrejt 1/T përdoret për të gjetur ΔH dhe ΔS të cilat janë respektivisht
[101]
pjerrësia dhe ndërprerja e grafikut.
Një vlerë pozitive e ndryshimit të entalpisë ΔH tregon se procesi i adsorbimit është
endotermik. Vlera pozitive e ndryshimit të entropisë tregon afrimitetin e adsorbentit për
[80], [82]
adsorbatin.

4.8 Desorbimi
Studimi i desorbimit shqyrton mundësinë e riciklimit të adsorbentit dhe rikuperimin e
[56]
adsorbatit.
Desorbimi dhe ripërdorimi i argjilave është i domosdoshëm për realizimin e proceseve
me leverdi të mirë ekonomike. Katër janë proceset kryesore nëpërmjet të cilëve mund të
kryhet desorbimi:
(i) acidifikimi; (ii) adsorbimi konkurues duke përdorur jone të metaleve të tjerë; (iii)
formimi i komplekseve duke përdorur ligande dhe (iv) tretja e fazës së ngurtë. Për
[15]
[50]
desorbimin e argjilave zakonisht përdoret ujë i distiluar
, acid
ose nitrat amoni.
Autorë të ndryshëm kanë realizuar me sukses procesin e desorbimi tek argjilat,
megjithatë desorbimi nuk është gjithmonë aq i shpejtë dhe efektiv sa adsorbimi.
Efektshmëria varet nga përzgjedhja e tretësirës së përshtatshme e cila varet nga minerali
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[20]

argjilor dhe nga jonet e metaleve të rëndë që janë adsorbuar. De Leon
arriti kapacitete
adsorbues shumë të lartë për një bentonit të modifikuar por nuk vërejti efektshmëri në
desorbim duke përdorur tretësira acide dhe tretësira bazike. Përmirësimet në procesin e
desorbimit çojnë në procese shumë ekonomike me prodhim minimal mbetjesh.
Në parim, adsorbimi i joneve të metaleve respektive supozohet të ndodhi kryesisht
nëpërmjet mekanizmit të jono-shkëmbimit dhe/ose nga adsorbimi specifik. Janë kryer
eksperimente desorbimi për të çliruar jonet e metalit të adsorbuar nga argjila kaolinite.
Përqindja e desorbimit për Fe (III), Pb (II), Mn (II), Zn (II) dhe Cu (II) nga argjila
kaolinite me ujë të distiluar është shumë e ulët, pothuajse e barabartë me zero. Kjo mund
të shpjegohet me faktin që jonet e metaleve janë fiksuar fort tek rrjeta e argjilës dhe nuk
desorbohen në këto kushte. Prandaj, rigjenerimi i argjilës së ngopur duhet kryer duke
përdorur tretësirë të klorurit të magnezit, klorurit të natriumit ose tretësirë acid klorhidrik
(6N). Gjatë procesit të rigjenerimit, jonet e metaleve të rëndë të ngarkuara në argjilë
zëvendësohen nga jonet e Mg2+, Na+ ose H+ dhe kjo argjilë më pas mund të ripërdoret për
adsorbime të mëtejshme. HCl është një ndër reagentët më të përshtatshëm dhe më të
rekomanduar për procesin e rigjenerimit të argjilave.

4.9 Studime të Deritanishme mbi Argjilat
Dal Bosco et al. (2006) raportojnë që 95% e të gjthë kationeve të Cd (II) dhe Mn (II) në
tretësirë largohen gjatë 5 minutave të para të eksperimentit. Për të kryer largimin e plotë
të joneve nga tretësira duhen 55 minuta. Shpejtësia e adsorbimit fillimisht është e lartë e
ndjekur më pas nga një fazë sekondare më e qëndrueshme. Karapinar, N., dhe Donat, R.
[41]
, Sen Gupta, S. dhe Bhattacharyya, K.G [81] llogaritën konstantet e shpejtësisë midis
3.5 x10-2 dhe 11.2 × 10−2 g mg−1 min−1 që tregon kryesisht adsorbim të shpejtë. Faza e
shpejtë e adsorbimit është tipar i një mekanizmi shkëmbimi-kationik që ndodh tek vendet
[72]
aktive që gjenden kryesisht përgjatë planit kryesor.
Faza e dytë, më e ngadaltë mendohet të jetë rezultat i formimit të komplekseve të sferës
[72]
së brendshme në skajet e mineralit argjilor siç është propozuar nga Sposito.
[70]
Schlegel
mendon se disa katione metalesh, të cilët zënë vendet e shkëmbyeshme në 5
minutat e para përgjatë planit kryesor, gradualisht migrojnë drejt vendeve të skajeve,
duke lejuar jonet e lira të metalit të zënë vendet e reja bosh në planin kryesor.
Arritja e ekuilibrit influencohet nga shumë faktorë përfshi natyrën e adsorbentit dhe
adsorbatit dhe bashkëveprimin midis tyre.
Shpejtësia e adsorbimit varet nga shpejtësia me të cilën jonet e metalit transportohen nga
faza e lëngët në sipërfaqen ndarëse adsorbent-adsorbat. Kinetika e bashkëveprimit ka
mundësi të varet nga shpejtësia e proceseve të ndryshme kur koha e bashkëveprimit rite
[79]
Sen Gupta and Bhattacharyya
përdorën kaolinën dhe MMT për largimin e Cd (II) nga
uji. Adsorbimi i Cd (II) ndikohet nga pH i mjedisit ujor dhe sasia e adsorbuar rritet me
uljen graduale të aciditetit. Me rritjen e pH të tretësirës nga 1 në 10 niveli i adsorbimit
rritet nga 4.3 në 29.5% për kaolinite, 10.1 në 39.1% për kaolinën e aktivizuar me acid,
nga 74.7 në 94.5% për MMT, nga 82.5 në 99.3% për MMT e aktivizuar me acid.
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Zakonisht MMT ka kapacitet adsorbus më të lartë krahasuar me kaolinitin, vlerat mund të
jenë tre herë më të larta ose edhe më shumë. Kështu që ndërsa kapaciteti monoshtresor i
Langmuir është 3.0 për kaolinitin dhe 11.4 mg g−1 për kaolinitin e aktivizuar me acid, të
njëjtat vlera për MMT variojnë nga 26.2 në 33.2 mg g−1. Na dhe Ca-bentonitet janë
përdorur për largimin e Cd (II) nga tretësirat ujore dhe rezultatet ndjekin shumë mirë
modelin e adsorbimit Langmuir. Vihet re se kapacieti adsorbues i Ca-bentoniteve është
më i ulët se ai i Na-bentoniteve, pasi Ca-bentonitet kanë kapacitet adsorbues të H+ më të
ulët duke përfshirë dhe precipitim më të pakët të hidroksideve të metaleve. Kapaciteti i
ulët i shkëmbimit-kationik dhe ngarkesa e lartë me Ca2+ mund të jenë përgjegjës për
nivelin e ulët të adsorbimit. Procesi, i ndjekur nga rritja e pH, është shumë më i shpejtë
me 95% të Cd (II) në 30 minuta. Adsorbimi i Cd(II) nga kaolina dhe bentonitet është
[88]
raporuar nga Ulmanu.
Ndërveprimi Cd (II)-argjilë ndodh përmes një procesi
[79]
endotermik .
Vlera mesatare e entalpisë për Cd (II)-kaolinë dhe Cd (II)-MMT
variojnë respektivisht nga 25.0 në 35.2 kJ mol−1 dhe 13.8 në 40.2 kJ mol−1. Vlerat
mesatare koresponduese për entropinë e adsorbimit variojnë në vlerat nga 66.3 në 96.1 J
K−1 mol−1 dhe nga 43.4 në 147.5 J K−1 mol−1. Ndikimi i temperaturës (283 në 343 K) në
[8]
adsorbimin e Cd (II) nga kaolina është studiuar nga Angove.
Izotermat e adsorbimit
ndjekin modelin e Langmuir në të gjitha temperaturat (pH 5.5).
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KAPITULLI – 5

Absorbimi Atomik
5.1 Spektroskopia e Absorbimit Atomik
Spektroskopia e absorbimit atomik bazohet në spektrat e absorbimit të atomeve, të cilët janë
diskretë dhe karakteristikë për çdo element. Spektrat diskretë fitohen vetëm atëherë kur
atomet ndodhen të veçuar nga njëri-tjetri, pra kur mostra është në gjendje "të atomizuar" (në
gjendje të gaztë) dhe përqendrimi është i vogël.
Gjatë absorbimit të rrezatimit UV-VIS nga atomet, ndodhin kalime nga nivelet më të ulëta në
nivelet më të larta elektronike. Zakonisht, në spektroskopinë e absorbimit atomik (SAA)
përdoren kalimet rezonante, në të cilat merr pjesë niveli elektronik bazë dhe që paraqesin
intensitet absorbimi më të lartë.
Shkalla e absorbimit të rrezatimit analitik në SAA është në përpjesëtim të drejtë me numrin
e atomeve në gjendjen bazë.
Në matjet analitike me SAA përdoret formula e Berit në formën klasike A  k cl , ku k është
[62]
një konstante, e ngjashme me koeficientin e absorbimit në SF UV-VIS.

5.2 Ndërtimi i Absorberit Atomik
Pjesët përbërëse kryesore të aparatit janë: burimi i rrezatimit, atomizuesi, monokromatori
dhe detektori.

Figura 5.1 Skema e një aparati për SAA me atomizues me flakë.
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Burimi i rrezatimit (llamba katodike zgavër) jep një spektër emisioni diskret të përbërë nga
disa vija spektrale. Zakonisht, si vijë për matje analitike zgjidhet vija rezonante, e cila ka
intensitetin më të lartë.

Figura 5.2 Forma e një llambe katodike zgavër (HCL) që përdoret në SAA.

Rrezatimi i emituar nga burimi kalon nëpër celulën e absorbimit, që quhet atomizues. Atomet
e lira të analitit që fitohen në atomizues absorbojnë një pjesë të rrezatimit të vijës analitike.
Shkalla e absorbimit (absorbanca) do të jetë në varësi të përqendrimit të atomeve absorbuese
që ndodhen në celulë.
Pas atomizuesit vendoset një monokromator, që shërben për të veçuar rrezatimin në një zonë
spektrale me gjerësi 0,2 deri 10 nm në gjatësinë e valës të vijës analitike.
Në këtë mënyrë, në detektor (që është një fotoshumëzues, zakonisht për zonën spektrale 190750 nm) bien vetëm fotonet e vijës analitike pas kalimit nëpër atomizues. Sinjali që jep
detektori përpunohet në sistemin elektronik dhe regjistrohet në formën e përshtatshme për
[62]
analizat kimike.
Atomizuesit në SAA: Vetinë e absorbimit të rrezatimit diskret e shfaqin vetëm atomet e
elementit në gjendje të gaztë, prandaj fitimi i avullit atomik të analitit është proces bazë në
SAA. Në SAA përdoren dy tipa të sistemeve të atomizimit:
(i) atomizuesi me flakë dhe
(ii) atomizuesit pa flakë, të cilët nga ana e tyre mund të jenë disa tipa si: atomizuesi
elektrotermik, pajisja hidrure dhe pajisja e avullit të ftohtë.
(i) Atomizuesi me flakë
Atomizuesi me flakë paraqet përparësi ndaj gjithë atomizuesve të tjerë, prandaj ai përdoret
më shpesh në SAA. Flakët që përdoren në SAA, janë: acetilen-ajër dhe acetilen-protoksid
azoti.
Flaka acetilen-ajër (A-A) përdoret më shpesh në SAA, sepse paraqet riprodhueshmëri
shumë të mirë, është e sigurt në përdorim, manipulohet lehtësisht nga oksiduese në
reduktuese dhe para së gjithash, në temperaturën e punës së saj (2250±50 0C) arrihet një
atomizim i mirë i rreth 35 elementeve. Vetëm metalet alkaline paraqesin një jonizim të
konsiderueshëm në këtë flakë.
Flaka acetilen-protoksid azoti (A-N) jep një temperaturë më të lartë (2600-2700 0C) dhe
përdoret për dy qëllime: për atomizimin e elementeve më refraktare për të cilët flaka A-A
paraqet shkallë atomizimi të ulët, dhe për mënjanimin e disa interferencave kimike që
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vërehen në flakën A-A. Mjedisi i flakës A-N është reduktues. E metë e saj, në krahasim me
flakën A-A, është se për mjaft elemente vërehen interferenca të jonizimit dhe se përpikëria e
matjeve është më e keqe.
Atomizimi në flakë është proces i ndërlikuar dhe ende nuk njihen mirë shumë nga proceset
që ndodhin në të. Në flakët laminare dallohen tri zona, të cilat janë treguar në figurën 5.3.
(i) Zona e djegies parësore ose e reaksioneve kimike, me lartësi rreth 1mm, në të cilën
ndodhin reaksionet e pirolizës së acetilenit dhe temperatura e saj është rreth 1000 0C. Kjo
zonë nuk përdoret për matje.
(ii) Zona e konusit të brendshëm, në të cilën formohen shumë radikalë dhe molekula të
jonizuara. Në të arrihet një ekuilibër termodinamik i qëndrueshëm dhe ajo përdoret për matje
në SAA.
(iii) Zona e djegies dytësore, në të cilën përfundojnë reaksionet e djegies (ndodh kryesisht
reaksioni 2CO + O2 2 CO2). Temperatura në këtë zonë është pak më e ulët sesa në zonën
e konusit të brendshëm, prandaj ajo përdoret më rrallë.
Koha e qëndrimit të grimcave në flakë është më pak se 10-3 sek.

Figura 5.3 Zona e Flakës

Gjatë kësaj kohe të shkurtër në të ndodhin një sërë procesesh të rëndësishme. Fillimisht
ndodh avullimi i tretësit nga piklat e aerosolit të tretësirës së mostrës dhe pastaj avullimi i
grimcës së ngurtë. Më pas ndodh procesi i atomizimit që çon në fitimin e atomeve të gazta, të
cilat janë të afta të absorbojnë rrezatimin analitik. Më shpesh, analiti në flakë kalon në formë
të oksidit të tij dhe fitimi i atomeve të gazta të analitit bëhet nëpërmjet disocijimit termik ose
reduktimit të oksidit nga karboni.
Në aparatet e SAA sot përdoret vetëm flaka laminare me parapërzierje (bëhet përzierja
paraprake e gazeve të djegies dhe aerosolit të tretësirës së mostrës dhe kjo përzierje del nga
djegorja me rrjedhje laminare). Atomizimi në flakë realizohet me anë të një pajisjeje të
[62]
veçantë që quhet sistemi pulverizues – djegore.
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5.3 Përparësitë e Analizave Kimike me SAA

SAA është një ndër metodat më të përdorshme në praktikën analitike. Ajo përdoret për
analizën sasiore të shumicës së metaleve të tabelës periodike të elementeve. Me të mund
të përcaktohen rreth 70 elemente, por përparësi të veçanta ajo paraqet për rreth 30-35
metale. Ndër përparësitë kryesore që SAA paraqet, përmendim:
1. Ndjeshmëria e lartë: janë të zakonshme përcaktimet e drejtpërdrejta të niveleve mg/L
(ppm) në teknikën me flakë dhe g/L (ppb) në teknikat pa flakë. Ndjeshmëria e
matjeve me SAA jepet zakonisht me përqendrimin karakteristik, i cili tregon
përqendrimin e tretësirës së analitit që jep një absorbancë të barabartë me 0,00436
(që i korrespondon përshkueshmërisë 99%).
2. Përzgjedhshmëria shumë e mirë: zakonisht, përcaktimi i një elementi bëhet
drejtpërdrejt në prani të gjithë përbërësve të tjerë të mostrës. Analizat kimike,
përgjithësisht, nuk paraqesin interferenca, por edhe ato interferenca që ekzistojnë,
njihen mirë dhe mund të kapërcehen me lehtësi.
3. Rendimenti i lartë: SAA është një teknikë e shpejtë, në veçanti, për analizat me
flakë.vMatjet, gjithashtu, mund të automatizohen lehtë.
4. Thjeshtësia e përdorimit: ka metodika standarde për përcaktimet e metaleve në
mostra me natyrë nga më të ndryshmet. Në të vërtetë, kërkohet pak ose aspak
përgatitje e mostrave për analizë, përveç stadit të paratrajtimit (kalimit të mostrës
në tretësirë).
5.

Përpikëria e analizës me SAA është e mirë për përcaktimet në nivelet mikro dhe
gjurmë, por ajo është e kënaqshme edhe për përcaktimet e përbërësve gjysmëmakro.

6. Gjithashtu, vëllimi i nevojshëm për analiza kimike është i vogël, 1-2 ml për analizat
me flakë dhe vetëm disa mikrolitra për analizat me teknikën e AET.
7. SAA ka gjetur përdorime shumë të gjera në analizat e mostrave mjedisore, të ujërave,
tokave, bimëve dhe prodhimeve ushqimore, në analizat klinike, analizat e aliazheve
metalike, mostrave gjeologjike etj.
8. Një nga përparësitë kryesore të SAA është përzgjedhshmëria e lartë. Si pasojë,
përcaktimi i një elementi shpeshherë bëhet, në prani të të gjithë përbërësve të
matricës të mostrës, pa pasur nevojë të bëhet ndarja paraprake e tyre. Megjithatë,
në raste të ralla, në matjet me SAA vërehen interferenca, të cilat mund të
shkaktojnë gabime sistematike si dhe keqësimin e përpikërisë dhe të kufirit të
diktimit. Theksojmë se interferencat në SAA janë të pakta dhe ajo që është më e
[62]
rëndësishme, ato njihen mirë dhe mund të mënjanohen me lehtësi.
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PJESA
EKSPERIMENTALE
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QËLLIMI I STUDIMIT

Argjilat janë përdorur mijëra vjet përpara dhe ato ende zënë vend midis materialeve të
ndërtimit më të rëndësishëm. Argjilat njihen si materialet e shekullit XXI sepse ato
gjenden me shumicë, janë të lira dhe miqësore me mjedisin. Argjilat janë materiale me
grimca me përmasa 2 - 4μ dhe me një sipërfaqe rreth 23000cm2 për gram. Argjilat janë të
afta të absorbojnë grimca të madhësive të ndryshme që gjenden në dispersion. Jonet e
metaleve të rëndë janë nga substancat toksike më të rrezikshme për mjedisin. Ata janë
shumë toksike edhe në përqëndrime të vogla në ujë dhe nuk degradohen. Adsorbimi i
joneve të metaleve në mineralet argjilore është një çështje interesante dhe me interes të
studjohet. Duke marë në konsideratë depozitat e mëdha të mineraleve argjilore, është e
favorshme nga ana ekonomike që argjilat të përdoren si adsorbent për metalet e rëndë.
Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte vlerësimi i performances së adsorbimit të së vetmes
argjilë montmorillonite të vendit tonë, asaj të Prrenjasit në trajtë natyrore dhe të
modifikuara me acid sulfurik (në përqendrime të ndryshme) për largimin e joneve të
metaleve të rëndë nga tretësirat ujore. Si metale të rëndë për këtë studim janë përzgjedhur
plumbi dhe kadmiumi, kjo duke u bazuar në specifikimet e ujrave të ndotur që mund të
shkarkohen në ujrat sipërfaqësore. Gjatë këtij studimi u përcaktuan dhe u optimizuan
kushtet e punës si: koha e ndërveprimit, pH, temperatura dhe sasia e adsorbentit. U
përcaktua kapaciteti adsorbues i argjilës së Prrenjasit për Pb (II) dhe Cd (II), ekuilibrat e
adsorbimit dhe parametrat termodinamikë.
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KAPITULLI - 6

Largimi i Metaleve të Rëndë nga Tretësirat Ujore me
Metodën e Adsorbimit
6.1 Materiale dhe Metoda
Puna eksperimentale për këtë pjesë të studimit u krye në Laboratorin e Kimisë të
Fakultetit të IM&IF, në Laboratorin e Kimisë Fizike të FSHN si dhe në Laboratorin e
Kimisë Analitike të FSHN në Tiranë. Studimi u shtri në vitet 2012 – 2014. U përzgjodh
për studim argjila montmorillonite e zonës së Prrenjasit në Librazhd dhe si metale të
rëndë u përzgjodhën plumbi dhe kadmiumi. U studiuan faktorët që ndikojnë në procesin e
adsorbimit të metaleve të rënde, ekuilibrat e adsorbimit si dhe parametrat termodinamikë.
Për këtë u përcaktuan përqëndrimet e metaleve të rëndë para dhe pas bashkëveprimit me
argjilën. Përqendrimi i metaleve të rëndë u përcaktua me metodën e Absorbimit Atomik.

6.1.1 Baza Materiale e Përdorur për Analiza
6.1.1.1 Reagentët Kimikë dhe Materialet
a. Reagentët Kimikë
Reagentët kimikë të përdorur gjatë këtij studimi janë: tretësirat standarte të joneve të Pb
(II) (Merc), tretësirat standarte të joneve të Cd (II) (Merc), nitrat plumbi Pb(NO3)2
(Merc), nitrat kadmiumi Cd(NO3)2 (Merc), hidroksid natriumi NaOH, acid klorhidrik
HCl, acid nitrik HNO3
b. Materialet e Përdorur:







Cilindra Qelqi të Shkallëzuar
Gota Kimike
Hinka Qelqi
Pipeta
Letëra Filtri
Balona të Tarura
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Përzierës Magnetik
Sitë 100μm

6.1.1.2 Aparaturat

Për realizimin e kësaj pune kërkimore ishte i nevojshëm përdorimi i aparaturave të
mëposhtme:
 Absorber Atomik të tipit AAS Varian, 10+
 Banjomari (HH-S Digital Thermostatic Water Bath)
 Centrifugë (KA-1000 Tabletop, Max.speed, 4000rpm)
 Përzierës Magnetik Elektronik (F4D-F8D FALCS INSTRUMENTS)
 Termostat (Model: YCO-010, zona e punës +5oC - 250 oC)
 pH metër (Model PHS-3E)
 Peshore Analitike Elektronike (KERN ALS-120-4N, Max=120g, d=0.1mg)

6.1.1.3 Marrja e Mostrës së Argjilës në Vendburim

Argjilat montmorillonite janë materiale me përmasa të vogla dhe përgjithësisht përdoren
pa fraksionim grimcash. Meqë disa veti të argjilave montmorillonite mund të ndryshojnë
nga një vendburim tek tjetri si edhe midis shtresave të të njëjtit vendburim ato përzihen
për të marë një produkt të njëtrajtshëm. Argjila e përdorur në këtë studim e ka origjinën
nga rajoni i Prrenjasit. Ai rrjedh nga modifikimi i shkëmbinjve ultrabazikë i ndjekur nga
transportimi e pastaj sedimentimi i alteriteve në lagunë gjatë periudhës Holocene. U
[54]
përdor teknika Quartering për të marrë një mostër përfaqësuese.
Me qëllim që të
ruhej gjendja natyrale e argjilës së Prrenjasit si fillim nuk u bë asnjë trajtim. Fraksionet e
ashpra u larguan me sedimentim në ujë të pastër.

6.1.2 Larja dhe Pasurimi i Argjilës

Ndarja e argjilës nga fraksionet joargjilore bëhet me anë të teknikave të sedimentimit për
të ndarë mineralet silikate me përmasa < 2 μm. Proceset e ndarjes në të thatë janë të
përshtatshme për madhësitë e grimcave nën 7nm. Për grimcat e imta nevojitet përpunimi
në të njomë. Në 1L ujë të distiluar në temperaturë 70oC shtojmë 100g argjilë dhe e
përziejmë për të siguruar shpërndarje uniforme për 1 orë. pH i dispersionit rregullohet të
jetë pH 7-8 sepse grimcat argjilore bashkohen në pH 6.5. Më pas përzierja filtrohet me
qëllim që të largohen materialet e padëshiruara dhe grimcat në suspension. Filtrati lihet të
dekantojë për 24 orë. Më pas uji largohet ndërsa minerali argjilor në fund të enës thahet
në ambjent për disa ditë. Më pas ai thahet në termostat në temperaturën 1050C për 2 orë
dhe bluhet për t‟u kthyer në trajtë pudre dhe kalohet në sitë 100μm. Kjo argjilë u përdor
gjatë eksperimenteve si adsorbent.

Edlira Tako

52

STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT
MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË

6.1.3 Procedura e Aktivizimit Acid të Argjilës

Për aktivizimin e argjilës me H2SO4 në kushte laboratorike u ndërtua paisja e paraqitur në
figurën më poshtë.

Figura 6.1 Skema e aparaturës për aktivizimin e argjilës me H2SO4.

Në balonin me 2 gryka me kapacitet 1L u hodh argjilë në trajtë pluhuri, 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 10–35% e llogaritur përkundrejt masës së argjilës së thatë. Kështu për
aktivizimin me 10% acid sulfurik ndaj argjilës së thatë për rastin e 20g argjilë, shtohet
160 g tretësirë acidi sulfurik. Tretësira duhet të përmbajë 1.21mL (2.22g) H2SO4 96% dhe
157.78mL ujë të bidistiluar. Pra përqendrimi i tretësirës acide duhet të jetë 0.1432M.
Dendësia e ujit të bidistiluar është 1g/cm3, kurse dendësia e acidit sulfurik është
1.835g/cm3.
Pas shtimit të sasisë së argjilës dhe tretësirës acide përkatëse baloni mbyllet dhe vihet në
[4], [45]
punë përzierësi magnetic.
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 për 2 orë, e më pas bluhet. 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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Tabela 6.1 Formulimi i përzieries argjilë + H2SO4 + H2O.

10%

22%

35%

Argjilë (g)

20

20

20

H2SO4 ml

1.21

3.07

5.86

H2O ml
Përq.Molar

157.77 154.36

149.3

0.143

0.734

0.371

6.1.4 Reagentët dhe Tretësirat

Tretësirat standarte të joneve të metaleve të përdorura në këtë studim u përgatitën duke
tretur sasi të peshuara me saktësi të kriprave të tretshme të nitratit të plumbit dhe nitratit
të kadmiumit në ujë të bidistiluar. U përgatitën tretësira me përqendrim 1000ppm Pb (II)
dhe 1000ppm Cd (II). Më pas këto tretësira u holluan për të marë tretësira me
përqendrime të ndryshme, të Pb (II) dhe Cd (II). Për çdo seri eksperimentesh u përgatitën
tretësira të freskëta. Të gjithë reagentët e përdorur ishin për përdorime analitike. U
përgatitën edhe tretësira të NaOH 0.1M dhe HNO3 0.1M të cilat u përdorën për të
rregulluar pH e tretësirave të Pb (II) dhe Cd (II).

6.2

Karakterizimi i Mostrës së Argjilës së Prrenjasit

6.2.1 Formula Strukturore e Përafruar e Argjilës së Prrenjasit

Për argjilën e Prrenjasit komplikohet përcaktimi i formulës së vërtetë strukturore, për
shkak të variabilitetit të përbërjes, heterogjenitetit të mostrës dhe papastërtive. Në këto
kushte u përcaktua formula strukturore e mëposhtme:
(Na0.42K0.09Mg0.034Ca0.009)(Fe3+1.26Al0.45Mg0.24Fe2+0.006)(Si3.69Al0.30)O10(OH)2
Duke marrë në konsideratë pasiguritë, kjo formulë strukturore konsiderohet si më e
[40]
besueshmja.
Por është e qartë që ky rezultat duhet të përdoret me kujdes.
Argjila e Prrenjasit e cila u përdor si adsorbent në këtë punim ka këtë përbërje kimike:
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Tabelë 6.2 Përbërja kimike e argjilës së Prrenjasit

[44]

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

Figura 6.2
a. Pamje satelitore të zonës së Prrenjasit.
b. Pamje nga vendburimi i mineralit argjilor në Prrenjas.
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6.2.2 Analiza e Argjilës së Prrenjasit me Spektroskopinë Infra të Kuqe
Matjet e mostrave të argjilës së Prrenjasit u kryen me aparatin Thermo Scientific Nicolet
6700 FT-IR në Qendrën e Institutit të Fizikës Bërthamore.
Në Figurën e mëposhtme jepen spektrat e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar dhe të trajtuar
me H2SO4 në përqendrime të ndryshme. Spektrat tregojnë ndryshime nga zona 4000 –
500 cm-1.

Figura 6.3 Spektroskopia FT – IR për argjilën e Prrenjasit në gjendje natyrore dhe të
[44]
aktivizuar me H2SO4 në përqendrimet 10%, 22% dhe 35%.

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 Figurën 6.3. 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-O-Si) ku (R = Al, Mg, Fe). 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 (AlFe-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. 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 MMT dhe është e gjerë nga lidhjet hidrogjenore që
formojnë molekulat e ujit. 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
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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
kationeve që nuk janë të lidhur me ta. Absorbimi afër 3660 cm-1 i referohet lëkundjeve të
molekulave të mbetura të ujit të lidhura dobët me lidhje hidrogjenore në oksigjenet
sipërfaqësore. Absorbimi në 3660 cm-1 besohet të jetë një mbivendosje e dy bandave që i
referohet lëkundjeve të grupeve OH koordinuar me kationet në zonat me karakter
trioktaedrik dhe grupeve OH të molekulës së ujit.
Piqet nga zona 600 – 700 cm-1 e humbasin intensitetin e tyre me rritjen e përqendrimit
acid. 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 SiO 2 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 MMT është nënshtruar gjithashtu
studimit me spektroskopi infra të kuqe në zonat me gjatësi vale 1600- 1700 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 MMT 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 MMT të lidhura midis tyre me lidhje hidrogjenore.
Një lidhje e tillë mund të lindi, si nga bashkëveprimi i grupeve hidroksile midis tyre ashtu
edhe nga bashkëveprimi i hidrogjenit të acidit aktivkizues me grupet hidroksile
strukturoro-sipërfaqësore të sorbentit. Sikurse duket përpunimi acid çon në largimin e
grupeve sipërfaqësore Si-OH, të cilat kanë qënë të lidhura para kësaj me jonet e aluminit
(hiqen SiOH që kanë qënë lidhur me Al dhe duke hequr këto ngopet sipërfaqja 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
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aktivizimi acid çon në rritjen e kokërrzimit të sorbentëve në gjithë sipërfaqen dhe me
[44]
predominim në cepat e saj.

6.2.3 Përcaktimi i Ndryshimeve Strukturor në Argjilën e Prrenjasit Nëpërmjet
Difraktometrisë me Rreze X Para dhe pas Aktivizimit Acid.

Analiza e materialeve u krye në Gjermani me anë të difraksionit të rrezeve X, për
mostrën e argjilës së Prrenjasit të patrajtuar dhe të trajtuar me acid sulfurik në
përqendrime 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/°.
Në Figurën më poshtë jepen difraktogramat për argjilën e Prrenjasit të patrajtuar dhe të
aktivizuar me acid sulfurik në 3 përqendrime të ndryshme.

Figura 6.4 Ndryshimit Strukturor në Argjilën e Prrenjasit Nëpërmjet Difraktometrisë me
[44]
Rreze X.

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
2θ = 8.70 është tipik për MMT dhe i përgjigjet distancës më të madhe midis shtresave.
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Piku kryesor që identifikon një mineral tjetër kuarc është në 2θ = 270. Gjithashtu edhe
piqet 2θ = 190 dhe 2θ = 360 janë tipik tek MMT 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 MMT ruhet dhe distanca
[44]
midis shtresave nuk ndryshon.
6.2.4 Karakterizimi i Ndryshimeve Sipërfaqësore të Argjilës së Prrenjasit Gjatë
Aktivizimit Acid Nëpërmjet Matjes së Adsorbimit mbi to të N2 në 77 K.
Karakterizimi i ndryshimeve sipërfaqësore për argjilën e marë 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.
Sipërfaqja specifike BET, vëllimi i përgjithshëm i poreve dhe KSHK për argjilën e
Prrenjasit para dhe pas aktivizimit me H2SO4 jepen në tabelën 6.2.
Tabela 6.3 Sipërfaqja specifike, vëllimi i përgjithshëm i poreve dhe KSHK për argjilën e
[44]
Prrenjasit para dhe pas aktivizimit me H2SO4.
Lloji i argjilës
Prrenjasi pa aktivizuar
Prrenjas me H2SO4 10%
Prrenjas me H2SO4 22 %
Prrenjas me H2SO4 35%

Sipërfaqja
Specifike m2/g
83.75
110.4
200
265

Vëllimi i përgjithshëm i
poreve (cm3/kg)
69.27
86.2
128
200

KSHK (miliek/100g)
82.5
74.25
68.75
65.25

6.3 Identifikimi i Modelit të Bymimit të Argjilës së Prrenjasit
Argjilat përdoren shumë në lëngjet larës të shpimit të puseve dhe para se ato të përdoren
duhet të dihen aftësitë e tyre të bymimit. Gjetja e modelit të bymimit të argjilave nën
veprimin e fazës aktive të lëngjeve larëse të shpimit ka rëndësi të madhe për përcaktimin
e bashkëveprimit të lëngjeve larëse të shpimit me mineralet argjilore që ekspozohen në
trungun e pusit. Për të gjetur modelin e bymimit të argjilave bëhet matja e bymimit të
argjilave nën ndikimin e lëngjeve të ndryshëm aktivë që stimulojnë filtratin e lëngjeve
larëse që përdoren në teknologjinë e shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë. Matet
[93]
bymimi në funksion të kohës dhe tipit të lëngut aktiv.
Janë kryer matjet për argjilën e
Prrenjasit dhe të dhënat janë përpunuar nëpërmjet metodës së regreseve dhe janë
përcaktuar koeficentët e korrelacionit per modele të ndryshme matematike. Rezultatet
janë paraqitur në tabelën 6.4. Siç duket nisur nga koefiçienti i korrelacionit, modeli i
bymimit varet nga tipi i lëngut aktiv që bashkëvepron me argjilën.
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Tabela 6.4 Kinematika e Bymimit të Argjilës së Prrenjasit
Nr

Tipi i lëngut reaktiv

1

Argjilë Prrenjasi e
aktivizuar e ekspozuar
në ujë të distiluar

2

Argjilë Prrenjasi
e aktivizuar e
ekspozuar në tretësirë
1% CaSO4 ½ H2O

Ekuacioni i regresit ku janë modeluar të
dhënat e bymimit
B=2.9103+1.3646×T
B=5.203×exp(0.0909×T)
B=(-9.035)+12.70×ln(T)
B=1.854×T0.951
B=6.759+1.278×T
B=9,367×exp (0.0513×T)
B=(-2.7122)+13.661× lnT
B=5.148×T0.634

Koeficenti i
korrelacionit
0.985
0.8839
0.979
0.984
0.994
0.922
0.928
0.995

Sipas këtyre modeleve duket se argjilat e Tortonianit të cilat kanë sjellë shumë probleme
gjatë procesit të shpimit, kanë bymim të kohës “zero” d.m.th. sapo bien në kontakt me
ambientin reaktiv kanë bymim të menjëhershëm. Veç kesaj, modeli i bymimit ndryshon
në varësi të kationeve mbizotëruese të lëngjeve aktive me të cilat bashkëvepron argjila.
Këto analiza tregojnë se teknologjia e shpimit duhet të ketë parasysh kohën e arritjes së
bymimit maksimal të një argjile të caktuar në një ambient të caktuar. Pasi nëse në
hapësirën poroze do të futet një materjal që nuk e ka arritur bymimin maksimal, kuptohet
që krahas vazhdimit të mëtejshëm të bymimit do të lindin tensione suplementare. Nga
ana tjetër nëse në shtresën produktive, naftë-gaz dhe ujë mbajtës , do të futen materiale që
nuk kanë mbaruar ciklin e bymimit, atëherë gjatë procesit të bymimit të mëtejshëm këto
materiale do të zmadhojnë përmasat dhe si rrjedhim do të shërbejnë si material
“bllokues” gjatë rrjedhjes së fluideve industrial nga shtresa në puse në fazën e
shfrytëzimit. Prandaj, si konkluzion të rëndësishëm, mund të themi se në pus nuk duhet
futur materiale pa mbaruar plotësisht fazën e bymimit maksimal.

6.4 Largimi i Ujit nga Argjila me Rritjen e Temperaturës
Në vendin tonë ka rezerva të shumta të materilit argjilor, mbi bazën e të cilit është ngritur
dhe një industri e konsiderueshme e matrialeve të ndërtimit. Degët e ekonomisë ku
përdoret argjila janë të shumta për këtë qëllim ne kemi studiuar një nga vetitë kryesore të
disa prej argjilave të vendit, sjelljen gjatë përpunimit termik të tyre. Eshtë vëzhguar
humbja në peshë e disa argjilave të vendit me rritjen e temperaturës nga 40-900 OC.
Mostrat e argjilave janë marë në vendndodhjen e rezervave argjilore. I vetmi vendburim
me argjilë montmorillonite në vend është ai i Prrenjasit i cili është krahasuar me argjilat e
vendburimeve të tjera. Të dhënat janë paraqitur në tabelën 6.5.
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Tabela 6.5 Humbja në peshë në % sipas temperaturës në ºC
Tipi i
Argjilës
Fabrika e
tullave
Durrës
Selenicë
LuzëKAVAJE
Prrenjas
FushëKRUJE
Memal –
KAVAJE
Alarup Nr1
BilishtShënkoll
Alarup Nr2
Currila
Durrës
Mborje
DRENOVE
Korthpulë
-1
Korthpulë2
Korthpulë 3
Korthpulë4

Humbja në peshë në % sipas tepmeraturës në ºC
200 300 400
500
600
700
800

105

150

900

1000

2.8

3.04

3.35 3.30 3.20

5.65

7.25

11.02 12.20 12.03 12.79

4.15

4.30

4.42 4.40 5.42

7.24

8.45

8.21

8.26

8.92

9.25

3.85

4.34

4.43 4.71 5.37

7.02

8.56

8.05

8.45

9.00

9.42

11.84 13.00 13.7 14.9 16.4

18.21 18.42 18.58 19.49 19.73 19.96

4.01

4.15

4.25 5.40 7.02

8.24

9.24

9.22

3.15

3.10

3.20 3.90 5.35

5.98

0.21

13.42 13.82 14.22 14.75

4.51

4.78

5.64 6.40 7.21

9.45

12.15 11.85 12.48 12.70 13.25

2.98

3.02

3.30

4.15

5.02

7.78

13.42 14.81 15.54 15.33

3.30

3.33

3.40 4.50 5.02

8.54

10.25

9.78

2.72

2.72

2.9

3.65

3.98

8.26

11.65 17.64 17.85 18.21

1.65

1.59

1.78 2.30 2.80

4.05

4.89

12.31 17.11 18.12 18.52

1.54

1.81

2.32 2.78 3.91

11.56 12.89 13.01 13.35 13.87 13.87

1.65

1.98

2.7

10.43 11.87 12.29 12.20 12.24 12.42

0.16

0.79

1.28 2.02 2.41

9.42

2.18

3.01

3.98 4.41 5.20

11.68 12.75 13.44 13.62 13.59 14.12

4.5

3.4

3.41 4.51

9.62

9.54

10.52

10.25 10.81 10.71

10.24 11.56 11.28 11.86 11.85

6.4 Teknika Batch e Përcaktimit të Ekuilibrit të Adsorbimit
Kjo teknikë aplikohet për studimin e ndikimit të disa faktorëve në adsorbimin e joneve të
[57]
metalit nga argjilat.
Parametrat për të cilët interesohemi janë: koha e kontaktit, pH, përqendrimi i jonit të
metalit, temperatura dhe sasia e argjilës.
Eksperimentet e adsorbimit janë realizuar duke përdorur tretësira që përmbajnë Pb (II)
ose Cd (II).
Për përcaktimin e ekuilibrave të adsorbimit nga argjila e Prrenjasit, u studiuan duke
përdorur teknikën batch: ndikimi i pH, koha e kontaktit, temperatura e adsorbimit, sasia e
adsorbentit dhe përqendrimi fillestar i joneve të metalit (Pb (II) dhe Cd (II)).
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Eksperimentet u kryen në këto kushte:
pH
përqendrimi fillestar i joneve të metalit
koha e kontaktit
temperatura

1-10
10-50mg/L
20-240 min
20-500C

Të gjithë grupet e eksperimenteve të adsorbimit u zhvilluan në elermajer 100mL. Sasia e
kërkuar e argjilës (m) peshohet (në kushte të thata) dhe hidhet në një elermajer. Në të
shtohet 50mL tretësirë që përmban një sasi të njohur jonesh metali. Përzierja përzihet me
përzierës magnetik elektronik me shpejtësi 450 rpm në një temperaturë kostante për një
kohë të përcaktuar. Më pas përzierja centrifugohet me 4500rpm për 30 minuta dhe
[57]
përqendrimi i metalit të paadsorbuar në tretësirë përcaktohet me absorber atomik.
Për
të rregulluar pH e mjedisit para adsorbimit përdoret NaOH me përqendrim 0.01N ose
HNO3 me përqendrim 0.01N. pH monitorohet edhe pas adsorbimit. Për të matur pH e
tretësirave para dhe pas eksperimentit është përdorur pH- metri.
Të gjithë eksperimentet e adsorbimit u kryen tre herë në kushte të njëjta dhe përqendrimi
i adsorbatit në tretësirën ujore dhe në fazën e ngurtë u llogarit nga mesatarja
eksperimentale e përqendrimit të metalit në tretësirën ujore pas adsorbimit.
Eksperimentet paraprake të adsorbimit përcaktuan se 0.1g argjilë në një volum 50 mL të
tretësirës respektive është e përshtatshme për të marrë një vëllim të mjaftueshëm për
përcaktimin e përqendrimit të joneve të metaleve. Temperatura gjatë eksperimentit është
mbajtur konstante.

6.5 Analiza Kimike e Përcaktimit të Pb (II) dhe Cd (II) me SAA
Bazuar në metodën standarde “Standard methods for the examination of water and
[5]
wastewater. APHA, 1995.
Përcaktimi i përmbajtjes së metaleve Pb dhe Cd në tretësirat e trajtuara u krye me
metodën e spektroskopisë së absorbimit atomik me atomizim me flakë. Për secilin
element u përgatit një seri me tretësira standarde në mjedis HNO3, në mënyrë të tillë që
përqendrimet të jenë brenda zonës lineare të punës. Matjet u kryen në spektrofotometrin e
absorbimit atomik të tipit, AAS Varian, 10+, i pajisur me sistemin e atomizimit me flakë
ACETILEN-AJËR. Kushtet eksperimentale të matjeve në aparat janë paraqitur në tabelën
e mëposhtëme.
Tabela 6.6 Parametrat e punës për përcaktimin e elementëve me metodën SAAF.

Elementi

Gjatësia e valës
(nm)

Çarja spektrale


Kufiri i diktimit
(mg/L)

Korrigjim
sforndi me
llampë D2

Cd
Pb

228.2
217.0

0.5
1.0

0.01
0.07

Po
Po
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KAPITULLI – 7

Rezultate dhe Diskutime
7.1 Optimizimi i Parametrave të Adsorbimit të Joneve të Plumbit dhe
Kadmiumit nga Argjila e Prrenjasit
Adsorbimi i metaleve nga argjilat është varësi e disa parametrave për të cilët ndodh
procesi. Në këtë punim, duke u nisur edhe nga përfundimet e gjetura në literature [23]
është studiuar:






ndikimi i kohës së kontaktit të argjilës me tretësirën e joneve të metalit
pH i tretësirës
raporti argjilë/tretësirë
përqëndrimi fillestar i joneve në tretësirë
temperatura

7.1.1 Ndikimi i Kohës së Kontaktit në Adsorbimin e Joneve të Pb (II) dhe Cd (II)

Koha e kontaktit u vlerësua si një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në
efektshmërinë e procesit të adsorbimit.
Gjatë eksperimentit sasia e adsorbentit u mbajt kostant 2g/L (0.1g/50mL), pH=5.8,
temperatura gjatë eksperimentit u mbajt 30oC dhe koha e kontaktit varioi nga 10 deri në
240 minuta. Për kryerjen e këtij eksperimenti u përzgjodh përqendrimi i joneve në
tretësirë rreth 10mg/L.
Për të përshkruar të dhënat eksperimentale në mënyrë kuantitative u përdor ekuacioni i
mëposhtëm:
V
qe  C0  Ce 
(27)
m
ku: C0 është përqendrimi fillestar i joint në tretësirë (mg/L).
Ce është përqendrimi në ekuilibër i joint në tretsirë (mg/L).
V është vëllimi i tretësirës (L).
m është masa e argjilës (g).
qe është sasia e joneve të adsorbuar për njësi të masës së argjilës
Të dhënat eksperimentale dhe përpunimi i tyrë janë paraqitur në tabelën 7.1 dhe 7.2.
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Tabela 7.1 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.

Koha (min)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qe (mg/g)

10
20
40
60
90
120
150
180
240

Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)

13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53

1.41
0.52
0.38
0.18
k.d
1.07
k.d
0.27
0.66

12.12
13.01
13.15
13.35
13.53
12.46
13.53
13.26
12.87

6.06
6.505
6.575
6.675
6.765
6.23
6.765
6.63
6.435

% e Pb (II)
të
adsorbuar
89.5
96.1
97.2
98.6
100
92.1
100
98
95.12

Tabela 7.2 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.

Koha (min)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qe (mg/g)

10
20
40

Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)

9.32
9.32
9.32

6.22
5.61
4.79

3.1
3.71
4.53

1.55
1.855
2.265

% e Cd
(II) të
adsorbuar
33.26
39.8
48.6

9.32

3.79

5.53

2.765

59.3

9.32
9.32
9.32
9.32
9.32

3.36
2.86
2.87
2.85
2.8

5.96
6.46
6.45
6.47
6.52

2.98
3.23
3.225
3.235
3.26

63.9
69.3
69.2
69.42
69.95

60
90
120
150
180
240

Varësia e përqindjes së joneve të Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuar në funksion të kohës së
kontaktit jepet në Figurën (7.1).
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Figura 7.1 Grafiku i varësisë së përqindjes së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara nga
koha e kontaktit.

Nga të dhënat eksperimentale, duket qartë se adsorbimi i joneve Pb (II) dhe Cd (II) mi
argjilën e Prrenjasit rritet me rritjen e kohës së kontaktit derisa arrihet ekuilibri.
Më shumë se 95 % e joneve Pb (II) adsorbohen gjatë 40 minutave të para dhe
përqendrimi i joneve në tretësirë bëhet pothuajse kostant pas 90 minutash. Fillimisht
adsorbimi ndjek një rritje lineare gjatë së cilës adsorbimi ndodh shumë shpejt dhe pastaj
vihet re një gjendje pothuajse e qëndrueshme. Adsorbimi i shpejtë në fillim vjen si
rezultat i akumulimit të joneve të Pb (II) në sipërfaqen e argjilës.
Në kohën e kontaktit 120 minuta vihet re një ulje në përqindjen e joneve Pb (II) të
adsorbuar. Kjo mund të jetë si rezultat i desorbimit të joneve Pb (II) si pasojë e
zmadhimit të hapësirës midis shtresave njësi pasi ato janë ngopur me jone Pb (II). E
vërejtur kjo edhe nga një studim i kryer nga N. Jozja mbi ndryshimet strukturore që pëson
argjila e Prrenjasit pas adsorbmit të një sasie të konsiderueshme të joneve të Pb(II).
Prej kësaj arrihet në konkluzionin, që koha prej 90 minutash është e mjaftueshme për të
arritur ekuilibrin e adsorbimit.
Kështu si kohë optimale e adsorbimit të joneve të Pb (II) nga argjila e Prrenjasit për
eksperimentet e mëtejshme mund të mbahet koha prej 90 minutash.
Për adsorbimin e joneve Cd (II) nga argjila e Prrenjasit mund të themi se % e joneve Cd
(II) të adsorbuara rritet pothuajse në mënyrë lineare me rritjen e kohës së kontaktit derisa
e arrin gjendjen e ekuilibrit afërsisht pas 120 minutash. % maksimale e joneve Cd (II) të
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adsorbuara është 69.95% përkundrejt vlerës afërsisht 100% të joneve Pb (II) të
adsorbuara mbi argjilën e Prrenjasit. Pra mund të themi bindshëm se kjo argjilë adsorbon
më mirë jonet Pb (II) sesa jonet Cd (II).
Kështu si kohë optimale e adsorbimit të joneve të Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit për
eksperimentet e mëtejshme mund të mbahet koha prej 120 minutash.
7.1.2 Ndikimi i pH në Adsorbimin e Joneve të Pb (II) dhe të Cd (II)
Tek të gjitha eksperimentet përqendrimi fillestar i Pb (II) është 11mg/L dhe ai i joneve
Cd (II) është 9.14mg/L, sasia e argjilës 0.1g/50mL tretësirë, temperatura gjatë
eksperimentit u mbajt 30oC dhe koha e kontaktit 90 minuta për plumbin dhe 120 minuta
për kadmiumin. pH i tretësirave u ndryshua nga 1-10 duke u rregulluar me NaOH dhe
HNO3.
Tabela 7.3 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për vlera të ndryshme të pH.
pH

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0Ce(mg/L)

1
2
3
4
5
6

Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)

11.01
11.01
11.01
11.01
11.01
11.01

10.78
8.83
2.39
0.67
0.55
0.44

0.23
2.18
8.62
10.34
10.46
10.57

% e Pb (II)
të adsorbuar
2.08
19.8
78.29
93.91
95
96

Tabela 7.4 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për vlera të ndryshme të pH.
pH

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0Ce(mg/L)

% e Cd (II)
të adsorbuar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)

9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14

8.67
7.64
6.64
5.83
4.42
3.11
4.9
6.44
7.87
8.2

0.47
1.5
2.5
3.31
4.72
6.03
4.24
2.7
1.27
0.94

5.14
16.41
27.35
36.2
51.64
65. 97
46.38
29.5
13.89
10.28

Në Figurën 7.2 tregohet ndikimi i pH në sasinë e joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuar
nga argjila e Prrenjasit.
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Figura 7.2: Grafiku i varësisë së përqindjes së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara nga
pH.

Ndryshimet në sasinë e joneve të adsorbuar me ndryshimin e pH mund të shpjegohen
duke u bazuar tek konkurenca midis joneve të metalit dhe joneve H3O+ për vendet e
adsorbimit në sipërfaqen e argjilës. Në pH shumë të ulët, numri i joneve H3O+ e tejkalon
atë të joneve të metalit disa herë dhe sipërfaqja është e mbushur me H3O+ që do të thotë
nuk ka vende ku të adsorbohen jonet e metalit. Gjithashtu ka mundësi që atomet e
oksigjenit të sipërfaqes së argjilës në mjedis acid reagojnë me ujin duke formuar
komplekse ujore si më poshtë:
H
- MO + H-OH 
M-OH2+ + OH-

Si pasojë një sipërfaqe e ngarkuar pozitivisht bashkëvepron keq me jonet e metalit që ka
afër dhe i pengon ata të arrijnë tek sipërfaqja e argjilës dhe kështu adsorbimi në pH të
ulëta nuk realizohet me efikasitet.
Kur pH rritet, rritet dhe numri i joneve H3O+ që largohen nga sipërfaqja e argjilës duke i
lënë vendet gati për adsorbimin e joneve të metalit të cilët lidhen fort në sipërfaqen e
argjilës nëpërmjet një mekanizmi të ngjashëm me atë të shkëmbimit-kationik.
Në eksperimentet e adsorbimit të zhvilluara në pH të ulët duhet marë në konsideratë
mundësia e tretjes së mineralit argjilor.
Në mjedis bazik, sipërfaqja e argjilës ngarkohet negativisht duke e favorizuar largimin e
joneve të metalit.
-MOH + OH- ↔ MO- + H2O
-MO- + M2+ → -MO- … M2+
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Nga të dhënat eksperimentale duket qartë se përqindja e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II)
rritet gradualisht me rritjen e pH derisa arrihet maksimumi i adsorbimit për të dy jonet në
pH rreth 6. Eksperimenti i adsorbimit për jonet e Pb (II) nuk mund të vazhdojë mbi pH 7
pasi ndodh precipitimi i hidroksidit të plumbit. Ndërsa eksperimenti i adsorbimit të
joneve Cd (II) vazhdoi deri në pH 10. Në pH 6, % e joneve Pb (II) të adsorbuara është
96% ndërsa për jonet Cd(II) është 65.97%. Vërehet që me rritjen e pH mbi 6, % e
adsorbuar e joneve Cd (II) fillon të ulet ndjeshëm derisa arrin minimumin 10.28% në pH
10.
Prej kësaj arrihet në konkluzionin, që pH optimal i adsorbimit të joneve të Pb (II) dhe Cd
(II) mbi argjilën e Prrenjasit mund të mbahet pH = 5.7-6.

7.1.3 Ndikimi i Sasisë së Adsorbentit në Adsorbimin e Joneve të Pb (II) dhe Cd (II)

Tek të gjitha eksperimentet përqendrimi fillestar i Pb (II) është 10.5mg/L ndërsa i Cd (II)
është 10.49mg/L, temperatura gjatë eksperimentit u mbajt 30oC, koha e kontaktit 90
minuta, pH=5.9 dhe sasia e argjilës u ndryshua nga 1-6g/L.
Tabela 7.5 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për sasi të ndryshme të adsorbentit.
Sasia e
argjilës
(g/L)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

V/m

qe
(mg/g)

1

Pb (II)

10.5

1.8

8.7

1000

8.7

2

Pb (II)

10.5

0.51

9.99

3

Pb (II)

10.5

0.49

10.01

4

Pb (II)

10.5

0.42

10.08

5

Pb (II)

10.5

0.31

10.19

6

Pb (II)

10.5

0.22

10.28

Edlira Tako

68

500

% e Pb (II)
të adsorbuar

82.8

4.995

95.1

3.33

95.3

2.52

96

200

2.038

97

166

1.71

97.9

333
250
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Tabela 7.6 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për sasi të ndryshme të adsorbentit.

V/m

q=C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

4.92

1000

5.57

5.75

% e Cd
(II) të
adsorbua
r
53

10.49

3.74

500

6.75

3.375

64.34

10.49

3.06

333

7.43

2.476

70.82

10.49

2.79

250

7.7

1.925

73.4

10.49

2.27

200

8.22

1.644

78.36

10.49

2.12

166

8.37

1.395

79.79

Sasia e
argjilës
(g/L)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

1

Cd (II)

10.49

2
3
4
5
6

Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)

Në figurën 7.3 është paraqitur grafikisht ndikimi i sasisë së argjilës në përqindjen e
joneve të Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuar nga tretësirat ujore.

Figura 7.3 Grafiku i varësisë së përqindjes së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara nga
sasia e argjilës.
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Rritja e përqindjes së joneve të adsorbuar me rritjen e sasisë së argjilës mund ti referohet
rritjes së ngarkesës negative në sipërfaqen e argjilës dhe uljes së potencialit elektrostatik
afër sipërfaqes së ngurtë që favorizon ndërveprimin adsorbent-tretësirë.
Në figurën 7.4 është paraqitur grafikisht ndikimi i sasisë së argjilës në sasinë e joneve Pb
(II) dhge Cd (II) të adsorbuar nga tretësirat ujore për gram argjilë.

Figura 7.4 Grafiku i varësisë së sasisë së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara për gram
argjilë nga sasia e argjilës.

Nga të dhënat eksperimentale vërejmë se sasia e joneve të metalit për njësi mase të
argjilës ulet me rritjen e sasisë së argjilës. Rezultate të ngjashme janë raportuar dhe nga
autorë të tjerë.
Kjo mund të jetë shkak i dy arsyeve.
(i)
Përqendrimet e larta të adsorbentit ndikojnë në formimin e xheleve ngjitës dhe
si rrjedhojë ndikojë negativisht në tretjen e vendeve të adsorbimit duke ulur
numrin e vendeve të adsorbimit për njësi mase.
(ii)
Sasia e lartë e adsorbentit krijon grumbullim të grimcave duke ulur kështu
sipërfaqen specifike totale.
Nga të dhënat eksperimentale, vërejmë se si sasi optimale e argjilës gjatë adsorbimit të
joneve të Pb (II) dhe Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit mund të mbahet sasia 2g/L për
tretësira me përqendrime rreth vlerës së përqendrimit 10mg/L. Ky optimum mase është
përzgjedhur për eksperimentet e kryera pasi kështu shmanget formimi i xheleve ngjitës
gjatë përqendrimeve të larta të adsorbentit.
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Sasia e joneve Pb (II) të adsorbuar për gram argjilë ulet nga 8.7 në 1.71mg/g. Megjithatë,
përqindja e joneve të adsorbimit tregon një trend të kundërt. Ajo rritet nga 82.8 në 97.9%
për Pb (II).
Sasia e joneve Cd (II) të adsorbuar për gram argjilë ulet nga 5.75 në 1.395mg/g.
Megjithatë, përqindja e joneve të adsorbimit tregon një trend të kundërt. Ajo rritet nga 53
në 79.79 % për Pb (II).
Për studimin e adsorbimit të joneve të metaleve me anë të teknikave batch praktikisht
është i rëndësishëm përcaktimi i një raporti të përshtatshëm të vëllimit të tretësirës me
masën e adsorbentit (V/m) i cili të mund të jetë i tillë që të mund të arrihet adsorbimi
maksimal i joneve nga tretësira. Nga të dhënat e paraqitua në Tabelën7.5 dhe 7.6 vërejmë
se % e joneve të metalit të larguar varet nga raporti V/m. Nga të dhënat duket qartë se %
e joneve të adsorbuar rritet nëse vlera e raportit V/m ulet (ose kur masa e argjilës rritet)
dhe adsorbimi është pothuajse konstant për dozat e larta të adsorbentit. Kjo për shkak të
disponueshmërisë së më shumë sipërfaqeje të gatshme për adsorbim.

Figura 7.5 Grafiku i varësisë së % së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara në varësi të
raportit V/m

7.1.4 Ndikimi i Temperaturës në Adsorbimin e Joneve të Pb (II) dhe Cd (II)

Temperatura është një parametër i rëndësishëm që duhet marrë në konsideratë për shkak
të zonës natyrore të temperaturës që prek ujërat natyror dhe ndryshimet e temperaturës
me rritjen e thellësisë në sistemet natyrore dhe industrial të ujrave sipërfaqësore.
Tek të gjitha eksperimentet përqendrimi fillestar i Pb (II) është 10.9mg/L ndërsa i Cd (II)
është 10.2mg/L, koha e kontaktit 90 minuta, pH=5.9 dhe sasia e argjilës 2g/L ndërsa
temperatura gjatë eksperimentit u ndryshua nga 20-50oC.
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Tabela 7.7 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për temperatura të ndryshme.

Temperatura
(oC)

Kationi

20
30
35
40
50

Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0Ce
(mg/L)

10.9
10.9
10.9
10.9
10.9

0.7
0.36
0.33
0.27
0.19

10.2
10.54
10.57
10.63
10.71

qe
(mg/g)

% e Pb (II)
të
adsorbuar

5.1
5.27
5.285
5.315
5.355

93.57
96.69
96.97
97.52
98.25

Tabela 7.8 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për temperatura të ndryshme.

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

% e Cd (II)
të
adsorbuar

Cd (II)

10.2

4.74

5.46

2.73

53.52

30

Cd (II)

10.2

3.95

6.25

3.125

61.27

35

Cd (II)

10.2

3.77

6.43

3.215

63

40

Cd (II)

10.2

3.62

6.58

3.29

64.5

50

Cd (II)

10.2

3.38

6.82

3.41

66.86

Temperatura
(oC)

Kationi

20

Në figurën 7.6 është paraqitur grafikisht ndikimi i temperaturës në përqindjen e joneve të
Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuar nga tretësirat ujore mbi argjilën e Prrenjasit.
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Figura 7.6 Grafiku i varësisë së përqindjes së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara nga
temperatura.

Nga të dhënat eksperimentale, duket qartë se sasia e joneve Pb (II) dhe Cd (II) të
adsorbuara mbi argjilën e Prrenjasit rritet me rritjen e temperaturës. Me rritjen e
temperaturës nga 20 në 50oC përqindja e joneve Pb (II) të adsorbuara rritet nga 93.57 në
98.25% ndërsa e joneve Cd (II) rritet nga 53.52 në 66.86%.
Kjo tregon se procesi i adsorbimit të joneve Pb (II) dhe Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit
është endotermik.
Nga të dhënat eksperimentale, vërejmë se si temperaturë optimale e adsorbimit të joneve
të Pb (II) dhe të joneve Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit mund të mbahet tempetatura
30oC.

7.1.5 Ndikimi i Përqendrimit Fillestar të Pb (II) dhe Cd (II) në Procesin e
Adsorbimit

Për kryerjen e këtij eksperimenti u përgatitën tretësira me përqendrime të ndryshme të
joneve të Pb (II) dhe të joneve të Cd (II) (veç e veç) që variojnë nga 10 deri në 50mg/L.
pH i tyre u rregullua deri në vlerën optimale, sasia e argjilës u mbajt 0.1g/50mL,
temperatura 303K për të dy rastet (Pb (II) dhe Cd (II)) dhe koha e kontaktit u mbajt 90
minuta për tretësirat e Pb (II) dhe 120 minuta për tretësirat e Cd (II).
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Tabela 7.9 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/
L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

logCe

logqe

% e Pb
(II) të
adsorbu
ar

Pb (II)

10.8

0.09

10.71

5.355

0.016
8

1.045

0.728

99.1

Pb (II)

20.3

1.34

18.96

9.48

0.141

0.127

0.9768

93.3

Pb (II)

29.5

4.01

25.49

12.745

0.314

0.6

1.1

86.4

Pb (II)

39.9

4.2

35.7

17.85

0.235

0.623

1.251

89.47

Pb (II)

48.02

12.4

35.8

17.9

0.692
7

1.093

1.252

74.55

Tabela 7.10 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë.

q= C0Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

logCe

logqe

% e Cd
(II) të
adsorbu
ar

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/
L)

Cd (II)

9.63

2.93

6.7

3.35

0.874

0.4668

0.525

69.57

Cd (II)

19.50

11.37

8.13

4.065

2.797

1.0557

0.609

41.69

Cd (II)

28.30

17.27

11

5.5

3.14

1.2372

0.7403

38.86

Cd (II)

37.27

24.22

13.05

6.5

3.726

1.384

0.8129

35

Cd (II)

47.90

34.43

13.47

6.735

5.11

1.5369

0.8283

28.12

Në figurën 7.7 është paraqitur grafikisht ndikimi i përqendrimit të joneve të metalit në
sasinë e joneve të metalit të adsorbuar nga tretësirat ujore për gram argjilë.
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Figura 7.7 Grafiku i varësisë së sasisë së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara për
njësinë e masës së argjilës nga përqendrimi fillestar i joneve në tretësirë.

Nga të dhënat eksperimentale, u vu re se adsorbimi i joneve të metaleve të rëndë (Pb (II)
dhe Cd (II)) nga tretësirat ujore nëpërmjet argjilës së Prrenjasit varet nga përqendrimi i
joneve në tretësirë dhe se ai rritet me rritjen e përqendrimit fillestar të joneve. Është e
qartë që për përqendrime fillestare të larta të joneve të metalit pritet përdorimi më me
efiçencë i qendrave të adsorbimit për shkak të një force drejtuese më të madhe nga
gradienti i përqendrimit të lartë
Sasia e joneve të Pb (II) të adsorbuar për njësi mase të argjilës rritet gradualisht me rritjen
e përqendrimit të joneve të Pb (II) në tretësirë resperktivish me rritjen e përqendrimit nga
10.8 në 48.02, sasia e joneve të Pb (II) të adsorbuar për njësi mase të argjilës rritet nga
5.355 në 17.9mg/g.
Sasia e joneve të Cd (II) të adsorbuar për njësi mase të argjilës rritet gradualisht me rritjen
e përqendrimit të joneve të Cd (II) në tretësirë resperktivish me rritjen e përqendrimit nga
9.63 në 47.90, sasia e joneve të Cd (II) të adsorbuar për njësi mase të argjilës rritet nga
3.35 në 6.735mg/g.
Në përqëndrime të ulta të joneve të Pb (II) dhe Cd (II) në tretësirë raporti i numrit të
joneve të metalit dhe numrit të qendrave aktive të disponueshme është i vogël dhe si
pasojë adsorbimi nuk varet nga përqendrimi fillestar i joneve të metalit. Me rritjen e
përqendrimit të joneve në tretësirë situata ndryshon dhe konkurenca për vendet e
adsorbimit bëhet më e fortë. Si rezultat, niveli i adsorbimit bie ndjeshëm, por sasia e
adsorbuar për njësi mase të adsorbentit rritet.
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Eshtë vërejtur se përqendrimi fillestar i joneve të metalit ka ndikim të konsiderueshëm në
rritjen e kohës së kontaktit. Kur përdoret një përqendrim fillestar i lartë, kërkohet kohë
kontakti më e madhe për të arritur adsorbimin e plotë.
Nga të dhënat eksperimentale përcaktojmë se kapaciteti adsorbues i joneve të Pb (II) mbi
argjilën e Prrenjasit është 17.9mg/g ndërsa për jonet Cd (II) është 6.735mg/g.

7.2 Studimi i Izotermave
Për të karkterizuar procesin e adsorbimit u studiuan modelet e izotermave të Langmuir
dhe Freundlich të cilat japin informacion për kapacitetin adsorbues. Këto izoterma lidhin
sasinë e joneve të metalit të adsorbuar për njësi mase të argjilës (qe) me përqendrimin e
joneve të metalit në ekuilibër Ce. Modeli i Langmuir ka qënë empirikisht më i përdoruri
pasi përmban dy parametra qm dhe b, të cilët pasqyrojnë dy karakteristika të rëndësishme
të sistemit të adsorbimit përkatësisht konstanten e ekuilibrit për ekuilibrin adsorbatadsorbent dhe kapacitetin e monoshtresës së fazës së ngurtë.

7.2.1 Izoterma e Langmuir

Për të dhënat eksperimentale të mara nga eksperimenti i ndryshimit të përqendrimit
fillestar të joneve të metalit nga i cili është përcaktuar dhe kapaciteti adsorbues i argjilës
së Prrenjasit për të dy jonet e studiuara u zbatua modeli i adsorbimit të Langmuir sipas
ekuacionit të mëposhtëm:
Ce
C
1

 e
qe qm  b qm

ku:
qm dhe b janë koeficientë
qe është sasia e joneve të metalit e adsorbuar për njësi mase të adsorbentit
Ce është përqendrimi i metalit në ekuilibër
Ce dhe qe u llogaritën për të gjitha përqendrimet fillestare të metalit
Grafiku linear i modelit të Langmuir që tregon varësinë e Ce/qe nga Ce për jonet e Pb (II),
paraqitet në figurën 7.8 dhe për jonet e Cd (II) në figurën 7.9.
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Figura 7.8 Grafiku i linearizuar i izotermës së adsorbimit Langmuir për jonet e Pb (II)

Figura 7.9 Grafiku i linearizuar i izotermës së adsorbimit Langmuir për jonet e Cd (II)
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Vlerat e konstanteve të Langmuir qm dhe b u llogaritën nga ekuacionet e drejtëzave dhe
nga ekuacioni i modelit të adsorbimit të Langmuir. Vlerat e qm për Pb (II) dhe për Cd
(II) janë përkatësisht 18,97 mg/g dhe 8.06 mg/g. Ndërsa vlerat eksperimentale të tyre
janë përkatësisht 17.9mg/g për Pb (II) dhe 6.735mg/g për Cd (II). Kostantja b është e
lidhur me afrimitetin midis adsorbentit dhe adsorbatit. Vlera e parametrit b për Pb (II)
dhe Cd (II) janë përkatësisht 1.11 L/mg dhe 0.1416 L/mg. Vlera e parametrit b tregojnë
që argjila montmorillonite e Prrenjasit ka afrimitet të lartë për jonet Pb (II) dhe Cd (II).
Grafiku i izotermës së adsorbimit Langmuir për jonet e Pb (II) i paraqitur në figurën 7.8
ka koeficient korrelacioni të lartë R2 = 0.976. Edhe për izotermën e adsorbimit Langmuir
për adsorbimin e joneve Cd (II) të paraqitur në figurën 7.9 kemi një koeficient
korrelacioni R2 = 0.954. Kjo tregon përputhje të mirë midis të dhënave eksperimentale
për adsorbimin e joneve Pb (II) dhe Cd (II) dhe ekuacionit Langmuir.
Ekuacioni i Langmurit gjithashtu përdoret për të përcaktuar R L konstanten e faktorit të
ndarjes nga ekuacioni i mëposhtëm:
1
RL 
1  b  C0 
ku: Co është përqendrimi fillestar i metalit.
Format e izotermave varen nga vlera e R. Nëse 0 < RL < 1 tregon adsorbim të favorshëm
dhe kur RL = 0, RL=1, RL > 1 tregon adsorbim jo të favorshëm, dhe izotermat janë
respektive lineare dhe të kthyeshme.
Vlera e RL= 0.076 për Pb (II) dhe RL= 0.423 për Cd (II) tregon se procesi i adsorbimit të
joneve të studiuar është i favorizuar.
Bazuar në këto të dhëna mund të thuhet se adsorbimi i joneve të studiuar Pb (II) dhe Cd
(II) mbi argjilën e Prrenjasit ndodh kryesisht përmes formimit të një monoshtrese të
vetme të joneve të adsorbuar.

7.2.2 Izoterma e Freundlich
Për të dhënat eksperimentale të mara nga eksperimenti i ndryshimit të përqendrimit
fillestar të joneve të Pb (II) dhe të joneve të Cd (II) nga i cili është përcaktuar dhe
kapaciteti adsorbues i argjilës për jonet e Pb (II) dhe ato të Cd (II), u zbatua edhe modeli i
adsorbimit sipas Freundlich duke përdorur ekuacionin
e mëposhtëm:
1
qe  k f  Ce n
kf dhe n janë koefiçientët e Freundlich të lidhur respektivisht me kapacitetin adsorbues
dhe intensitetin e adsorbimit të adsorbentit të ngurtë.
Linearizimi i modelit Freundlich merret duke ndërtuar grafikun e logqe përkundrejt
logCe.
1
log qe   log Ce  log k
n
Grafiku linear i modelit të Freundlich që tregon varësinë e logqe përkundrejt logCe për
jonet e Pb (II), paraqitet në figurën 7.10 dhe për jonet e Cd (II) në figurën 7.11.
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Figura 7.10 Grafiku i linearizuar i izotermës së adsorbimit Freundlich për jonet e Pb (II).

Figura 7.11 Grafiku i linearizuar i izotermës së adsorbimit Freundlich për jonet e Cd (II).

Nga ekuacioni i trajtës së linearizuar të modelit të adsorbimit Freundlich janë llogaritur
koefiçientët e Freundlich kf dhe n. Vlerat e kf përkatësisht për Pb (II) dhe Cd (II) janë 9.66
dhe 2.28. Vlerat e n përkatësisht për Pb (II) dhe Cd (II) janë 3.968 dhe 2.28.
Nga të dhënat eksperimentale vërejmë se modeli i adsorbimit të joneve të Pb (II) dhe Cd
(II) mbi argjilën e Prrenjasit përputhet më mirë me modelin e adsorbimit Langmuir
krahasuar me modelin e adsorbimit Freundlich.
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Vlerat e konstanteve të Langmuir dhe Freundlich për jonet e Pb (II) dhe të Cd (II) janë
dhënë në tabelën 7.11.
Tabela 7.11 Konstantet e izotermave të modelit të adsorbimit sipas Langmuir dhe
Freundlich për Pb (II) dhe Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit.
Tipi i Izotermës

Langmuir

qe
(mg/g)

qm (mg/g)

b
(L/mg)

Pb ( II )

17.9

18.97

1.11

Cd (II )

6.735

8.06

0.1416

Joni i
metalit

Freundlich
R2

kf (mg1-1/nL1/ng-1)

R2

0.976 0.0769 3.968

9.66

0.906

0.954

2.28

RL

0.423

n

3.31

0.903

7.3 Modeli i Kinetikës
Kinetika e adsorbimit është një nga karakteristikat më të rëndësishme e cila është
përgjegjëse për efektshmërinë e adsorbimt.
Në këtë punim janë studiuar plotësisht kinetikat për bashkëveprimet argjilë-jonet metal.
Për të parashikuar kinetikën e adsorbimit për të dhënat eksperimentale në fillim u aplikua
i pari Ekuacioni i Lagergen duke pretenduar pseudo kinetikë të rendit të parë ku numri i
joneve të metalit e tejkalon numrin e vendeve të adsorbimit në sipërfaqen e argjilës. Më
pas është aplikuar edhe modeli kinetik i rendit pseudo të dytë.

7.3.1 Modeli i Kinetikës së Rendit Pseudo të Parë

Modeli kinetik i rendit pseudo të parë i Lagergren përshkruhet nga ekuacioni i
mëposhtëm:

ln qe  qt   ln qe  k1  t

Ku: qe dhe qt janë sasia e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) të adsorbuara në ekuilibër dhe
në kohën t, në mg/g dhe k1 është konstantja e shpejtësisë së adsorbimit e rendit pseudo të
−1

parë (min ).
Studimi i kinetikës për adsorbimin e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) u krye duke përdorur
kohë kontakti të ndryshme (10, 20, 40, 60, 90,120, 150, 180, 240 minuta). Gjatë kryerjes
së eksperimentit u mbajtën kushtet optimale të paracaktuara.
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Tabela 7.12 paraqet rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.
Tabela 7.12 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.
Koha
(min)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qt
(mg/g)

ln ( qe -qt)

10

Pb (II)

13.53

1.41

12.12

6.06

-0.3495

% e Pb
(II) të
adsorbuar
89.5

20

Pb (II)

13.53

0.52

13.01

6.505

-1.347

96.1

40

Pb (II)

13.53

0.38

13.15

6.575

-1.66

97.2

60

Pb (II)

13.53

0.18

13.35

6.675

-2.4

98.6

90

Pb (II)

13.53

k.d

13.53

qe=6.765

100

Në figurën 7.12 jepet grafiku i log (qe-qt) përkundrejt kohës t të ekuacionit Lagergen për
kinetikën e rendit pseudo të parë për jonet e Pb (II).

Figura 7.12 Grafiku i ekuacionit Lagergen për kinetikën e rendit pseudo të parë: log(qe-qt)
përkundrejt kohës t për jonet Pb (II).

Tabela 7.13 paraqet rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.
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Tabela7.13 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Cd (II) me absorber atomik para
dhe pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.
Koha
(min)

Kationi

C0
(mg/L)

Ce
(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qt (mg/g)

10
20
40
60

Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)

9.32
9.32
9.32
9.32

6.22
5.61
4.79
3.79

3.1
3.71
4.53
5.53

1.55
1.855
2.265
2.765

0.536
0.34
-0.005
-0.703

6.451
10.78
17.66
21.69

90
120
150
180
240

Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)
Cd (II)

9.32
9.32
9.32
9.32
9.32

3.36
2.86
2.87
2.85
2.8

5.96
6.46
6.45
6.47
6.52

2.98
3.23
3.225
3.235
qe=3.26

-1.2729
-3.5
-3.35
-3.688
-

30.2
37.15
46.51
55.64

ln ( qe -qt)

t/qt

% e Cd
(II) të
adsorbua
r
33.26
39.8
48.6
59.3
63.9
69.3
69.2
69.42
69.95

Në figurën 7.13 jepet grafiku i log (qe-qt) përkundrejt kohës t të ekuacionit Lagergen për
kinetikën e rendit pseudo të parë për jonet e Cd (II).

Figura 7.13 Grafiku i ekuacionit Lagergen për kinetikën e rendit pseudo të parë: log(qe-qt)
përkundrejt kohës t për jonet Cd (II).

Vlerat e k1 të llogaritura nga ekuacioni i grafikut ln(qe − qt) përkundrejt t përkatësisht për
Pb (II) dhe Cd (II) janë 0.646min-1 dhe 0.028min-1.
Vlefshmëria e kinetikës së rendit pseudo të parë dhe prej këtej ekuacioni i Lagergen
testohen duke krahasuar vlern e qe të llogaritura nga ekuacioni grafikut me atë
eksperimentale. Nëse përputhshmëria nuk është e lartë duhet të testohet kinetika e rendit
të dytë.
Vlerat eksperimentale e qe për Pb (II) është 6.765mg/g ndërsa ajo e llogaritur nga
ekuacioni i kinetikës së rendit pseudo të parë është 1.19mg/g. Duke testuar vlefshmërinë
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e kinetikës së rendit të parë del se vlerat e qe të mara nga grafiku i Lagergen përputhen
keq me vlerën eksperimentale të qe. Megjithatë panvarësisht nga lineariteti i lartë i
grafikut të Lagergen, bashkëveprimi i joneve të Pb (II) nuk ndjek kinetikë të rendit
pseudo të parë.
Vlerat eksperimentale e qe për Cd (II) është 3.26mg/g ndërsa ajo e llogaritur nga
ekuacioni i kinetikës së rendit pseudo të parë është 2.53mg/g. Duke testuar vlefshmërinë
e kinetikës së rendit të parë del se vlerat e qe të mara nga grafiku i Lagergen nuk
përputhen sh mirë me vlerën eksperimentale të qe.
Devijimet ekzistojnë ndoshta për shkaqe të paqarta mirë në marjen e vlerës së qe
eksperimentale dhe gjithashtu për shkak se bashkëveprimi argjil-jone metal nuk është në
konformitet ekzakt as me kinetikën e rendit të parë dhe as me kinetikën e rendit të dytë.
Megjithatë mund të themi se adsorbimi i joneve Cd (II) përputhet më mirë me ekuacionin
e kinetikës së rendit pseudo të parë sasa ai i joneve Pb (II).

7.3.2 Modeli i Kinetikës së Rendit Pseudo të Dytë

Modeli i kinetikës së rendit pseudo të dytë përshkruhet nga ekuacioni i mëposhtëm:
t
1
1

 t
2
qt k 2  qe
qe
−1

ku: qe është kapaciteti adsorbues maksimal (mg g ) për modelin e kinetikës së adsorbimit
të rendit pseudo tëdytë, qt është sasia e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) në ekuilibër në
–1

kohën t (mg g ), k2 është konstantja e shpejtësisë së adsorbimit të modelit të kinetikës së
−1

−1

rendit pseudo të dytë (g mg min ).
Tabela7.14 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) me absorber atomik para
dhe pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.

Koha (min)

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

t/qt

10
20
40
60
90
120
150
180
240

Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)
Pb (II)

13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53
13.53

1.41
0.52
0.38
0.18
k.d
1.07
k.d
0.27
0.66

12.12
13.01
13.15
13.35
13.53
12.46
13.53
13.26
12.87

6.06
6.505
6.575
6.675
6.765
6.23
6.765
6.63
6.435

1.65
3.07
6.083
8.988
13.3
19.26
22.17
37.29
-

% e Pb (II)
të
adsorbuar
89.5
96.1
97.2
98.6
100
92.1
100
98
95.12

Në figurën 7.14 jepet grafiku i t/qt përkundrejt kohës t të ekuacionit Lagergen për
kinetikën e rendit pseudo të dytë.
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Figura 7.14 Grafiku i ekuacionit të kinetikës së rendit pseudo të dytë: t/qt përkundrejt
kohës t për jonet Pb (II).

Vlerat e k2 dhe qe u llogaritën nga ekuacioni i grafiku i t/qt përkundrejt t.
Vlerat e k2 të llogaritura nga ekuacioni i grafikut ln(qe − qt) përkundrejt t përkatësisht për
−1

−1

−1

−1

Pb (II) dhe Cd (II) janë 0.193 g mg min dhe 0.0133 g mg min .
Vlerat eksperimentale e qe për Pb (II) është 6.765mg/g ndërsa ajo e llogaritur nga
ekuacioni i kinetikës së rendit pseudo të dytë është 6.493mg/g.
Vlera e llogaritur e qe përputhet mirë me vlerën eksperimentale, dhe gjithashtu edhe
koeficienti i korrelimit për kinetikën e rendit pseudo të dytë është shumë i lartë 0.9981.
Këto rezultate tregojnë se adsorbimi i joneve të Pb (II) në argjilën e Prrenjasit ndjek
modelin e kinetikës së rendit pseudo të dytë.
Vlerat eksperimentale e qe për Cd (II) është 3.26mg/g ndërsa ajo e llogaritur nga
ekuacioni i kinetikës së rendit pseudo të dytë është 3.66mg/g.
Vlera e llogaritur e qe përputhet relativisht mirë me vlerën eksperimentale, dhe gjithashtu
edhe koeficienti i korrelimit për kinetikën e rendit pseudo të dytë është shumë i lartë
0.997.
Këto rezultate tregojnë se adsorbimi i joneve të Cd (II) në argjilën e Prrenjasit ndjek
modelin e kinetikës së rendit pseudo të dytë.
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Figura 7.15 Grafiku i ekuacionit të kinetikës së rendit pseudo të dytë: t/qt përkundrejt
kohës t për jonet Cd (II).

Në tabelën 7.15 jepen parametrat kinetikë dhe devijimet e llogaritur për adsorbimin e
joneve Pb (II) dhe Cd (II) sipas modelit kinetik tërendit pseudo të parë dhe të rendit
pseudo të dytë.
Tabela 7.15 Parametrat kinetikë dhe devijimet për adsorbimin e joneve të Pb (II) dhe të Cd
(II) mbi argjilën e Prrenjasit.
Modeli kinetik i rendit pseudo të parë
Lagergren

Modeli kinetik i rendit pseudo të dytë

Devijimi
(%)

R2

q (mg/g)

Devijimi
(%)

R2

82.4

0.963

0.193

6.765

6.493

3.9

0.9981

Cd
(II)

0.028

3.26

2.53

22.39

0.919

0.0133

3.26

3.66

12.2

0.997

qe exp
(mg/g)

q (mg/g)
1.19

k2 (g/mg
min)

k1 (min-1)

Pb
(II)

6.765

qe exp
(mg/g)

Argjilë
Prrenjas
i

0.646

Nga të dhënat duket qartë se se procesi i adsorbimit të joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) mbi
argjilën e Prrenjasit nuk ndjek modelin e kinetikës së rendit të parë. Vihet re që nuk ka
përputhshmëri të vlerës eksperimentale të kapacitetit adsorbues me atë teorike.
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7.4 Përcaktimi i Parametrave të Termodinamikës
Izotermat e adsorbimit lejojnë të përcaktohet natyra e proceseve që ndodhin në sipërfaqen
e materialit për të përcaktuar efektshmërinë e adsorbimit për kushte të ndryshme
temperature.
Për të përcaktuar parametrat termodinamikë duhet më parë të përcaktojmë konstanten e
ekulibrit KL. Ajo ndryshon me ndryshimin e temperaturës dhe si e tillë duhet përcaktuar
për çdo temperaturë.
Eksperimentet janë kryer në tempetatura të ndryshme (20, 30, 40 dhe 50°C) për jonet Pb
(II) dhe Cd (II). Janë aplikuar izotermat e Langmuir për secilën temperaturë dhe janë
përcaktuar konstantet e ekuilibrit për çdo temperaturë b (L/mg) dhe më pas për efekt
njësish është llogaritur KL (L/mol) e cila është përdorur në formulë për llogaritjen e ΔG.
Në tabelat e mëposhtnme janë dhënë rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me
absorber atomik para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të
joneve në tretësirë në temperaturat 20, 30, 40 dhe 50°C.
Tabela 7.16 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 20°C.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb (II) të
adsorbuar

Pb (II)

10.57

0.51

10.06

5

0.102

95.17

Pb (II)

19.8

1.32

18.48

9.24

0.1428

93.3

Pb (II)

31.1

5.41

25.69

12.84

0.421

82.6

Pb (II)

39.9

11.4

28.5

14.25

0.8

71.42

Pb (II)

49.41

18.8

30.6

15.3

1.228

61.9
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Tabela 7.17 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 30°C.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb (II) të
adsorbuar

Pb (II)

10.8

0.09

10.71

5.355

0.016

99.1

Pb (II)

20.3

1.34

18.96

9.48

0.141

93.3

Pb (II)

29.5

4.01

25.49

12.745

0.314

86.4

Pb (II)

39.9

4.2

35.7

17.85

0.235

89.47

Pb (II)

48.02

12.4

35.8

17.9

0.692

74.55

Tabela 7.18 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 40°C.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0- Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb të
adsorbuar

Pb (II)

10.9

kd

10.9

5.45

0

100

Pb (II)

20.41

0.21

20.2

10.1

0.02

98.9

Pb (II)

30.9

1.71

29.19

14.59

0.1172

94.4

Pb (II)

40.2

2.8

37.4

18.7

0.1497

93

Pb (II)

52.2

3.1

49.1

24.55

0.1262

94

Grafikët për izotermat e adsorbimit të joneve të Pb (II) nga argjila e Prrenjasit në
temperaturat 20, 30 dhe 40°C janë treguar në figurën 7.16.
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Figura 7.16 Izotermat e linearizuara të Langmuir për adsorbimin e joneve Pb (II) nga
argjila e Prrenjasit në temperatura të ndryshme.

Adsorbimi i Pb (II) në temperatura të ndryshme tregon se ai rritet me rritjen e
temperaturës. Për shembull me rritjen e temperatures nga 20 ne 40°C kapaciteti
adsorbues rritet nga 15.3 në 24.55mg Pb (II)/g argjilë. Kjo për shkak se jonet e metaleve
humbasin pjesë nga shtresa e tyre e hidratimit me qëllim që të adsorbohen, duke kërkuar
energji. Mund të jetë e nevojshme që në temperatura të ulëta të rritet pH për të
përmirësuar procesin e adsorbimit. Rritja e kapacitetit adsorbues tregon bashkëveprim të
mirë midis adsorbatit dhe adsorbentit.
Tabela 7.19 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 50°C.

Kationi

C0
(mg/L)

Ce
( mg/L)

q=C0- Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb (II) të
adsorbuar

Pb (II)

10.4

0.4

10

5

0.08

96

Pb (II)

20.7

1.07

19.63

9.815

0.109

94.8

Pb (II)

31.1

2.45

28.65

14.325

0.171

92.1

Pb (II)

40.8

4.81

35.99

16

0.3

88.2

Pb (II)

49.9

6.7

43.2

21.6

0.31

86.5
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Figura 7.17 Grafiku i linearizuar i izotermës së adsorbimit Langmuir në temperaturën
50°C për jonet e Pb (II).

Në tabelën 7.20 janë dhënë konstantet e Langmuir për jonet Pb (II) në të gjitha
temperaturat e studiuara.
Tabla 7.20 Konstantet e Langmuir për Pb (II) në temperatura të ndryshme.

Temperatura (K)

qm (mg/g)

b (L/mg)

KL ( L/mol)

R2

293

16.1

0.85

176120

0.999

303

19.23

1.106

229251

0.976

313

22.22

3.75

777077

0.906

323

25.64

0.54

-

-

Vëmë re se vlerat e qm rriten me rritjen e temperaturës duke treguar që procesi i
adsorbimit është endotermik.
Procesi i adsorbimit të joneve të Pb (II) tek argjila e Prrenjasit tregoi një rritje të
kapacitetit adsorbues me rritjen e temperaturës. Kjo tregon se procesi i adsorbimit është
endotermik. Rritja e kapacitetit adsorbues pasqyron bashkëveprimin kimik midis
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adsorbentit dhe adsorbatit. Vëmë re se në temperature 50°C kemi ulje të kapacitetit
adsorbues. Kjo ulje e kapacitetit adsorbues mund të vijë si rezultat i procesit të desorbimit
i cili rritet me rritjen e temperaturës.
Konstantet e ekuilibrit KL të llogaritura për temperaturat e studiuara janë përdorur për të
llogaritur parametrat termodinamikë të tillë si ndryshimi i energjisë së lirë të Gibbsit (ΔG
0

0

0

), ndryshimin e entalpisë (ΔH ) dhe ndryshimin e entropisë (ΔS ) që shoqërojnë
procesin e adsorbimit. Këta parametra janë përcaktuar duke përdorur ekuacionet e
mëposhtme.
G   RT ln K L
ln K L  

G 0
H 0 S 0


R T
R T
R

G  H  TS

Figura 7.18 Grafiku i ln KL përkundrejt 1/T për përcaktimin e parametrave termodinamikë
për adsorbimin e joneve të Pb (II) mbi argjilën e Prrenjasit.
0

Nga ekuacioni i trajtës së linearizuar të grafikut të ln KL në funksion të 1/T u llogarit ΔH
0

dhe ΔS . Të gjithë parametrat termodinamikë janë dhënë në Tabelën 7.21.
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Tabla 7.21 Parametrat termodinamikë për adsorbimin e joneve Pb (II) mbi argjilën e
Prrenjasit të llogaritur nga konstantja e Langmuir (KL).
Temperatura (K)

ΔG (kJ/mol)

293

-29.38

303

-31.076

313

-35.277

ΔHo (kJ/mol)

ΔSo (J/mol×K)

+56.3

+291.2

Vlerat negative të ΔG pasqyrojnë spontanitetin e procesit të adsorbimit dhe vlera positive
e ΔHo tregon se procesi është endotermik. Ndryshimi i entropisë standard ΔSo përcakton
çrregullsinë e adsorbimit në sipërfaqen ndarëse të fazave dhe forcën drejtuese të tyre.
Në tabelat e mëposhtnme janë dhënë rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me
absorber atomik para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të
joneve në tretësirë në temperaturat 20, 30, 40 dhe 50°C.
Tabela 7.22 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 20°C.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe (mg/g)
Ce/qe

%e
Cd(II) të
adsorbuar

Cd(II)

9.91

4.82

5.09

2.545

1.893

51.36

Cd(II)

19.71

12.67

7.04

3.52

3.593

35.87

Cd(II)

29.10

20.67

8.43

4.215

4.903

28.96

Cd(II)

38.2

27.22

10.98

4.958

5.49

28.74

Cd(II)

48.8

37.53

11.27

5.635

6.66

23

Edlira Tako

91

STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT
MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË

Tabela 7.23 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 30°C.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe (mg/g)
Ce/qe

%e
Cd(II) të
adsorbuar

Cd(II)

9.63

2.93

6.7

3.35

0.874

69.57

Cd(II)

19.50

11.37

8.13

4.065

2.797

41.69

Cd(II)

28.30

17.27

11

5.5

3.14

38.86

Cd(II)

37.27

24.22

13.05

6.5

3.726

35

Cd(II)

47.90

34.43

13.47

6.735

5.11

28.12

Tabela 7.24 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 40°C.

Ce/qe

% e Cd(II)
të
adsorbuar

4.148

0.998

59.63

8.646

4.323

2.866

39.29

18.07

11.71

5.855

3.086

37.94

39.2

25.22

13.98

6.99

3.608

35.66

49.94

35.83

14.11

7.053

5.077

29

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

Cd(II)

12.43

4.14

8.29

Cd(II)

21.03

12.39

Cd(II)

29.78

Cd(II)
Cd(II)
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Figura 7.19 Izotermat e linearizuara të Langmuir për adsorbimin e joneve Cd (II) mbi
argjilën e Prrenjasit në temperatura të ndryshme.

Në tabelën 7.25 janë dhënë konstantet e Langmuir për jonet Cd (II) në të gjitha
temperaturat e studiuara.
Tabla 7.25 Konstantet e Langmuir për Cd (II) në temperatura të ndryshme.

Temperatura (K)

qm (mg/g)

b (L/mg)

KL ( L/mol)

R2

293

7.042

0.0901

1028.1

0.97

303

8.06

0.1416

15917.2

0.954

313

8.54

0.1342

15095

0.944

323

9.7

0.0628

-

0.944
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Tabela 7.26 Rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe
pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë në
temperaturën 50°C.

Kationi

C0(mg/L) Ce(mg/L)

q= C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Cd (II) të
adsorbuar

Cd(II)

9.24

4.32

4.92

2.46

1.765

53.24

Cd(II)

20.21

12.82

7.39

3.695

3.469

36.56

Cd(II)

28.62

17.97

10.65

5.325

3.376

37.21

Cd(II)

39.13

27.22

11.91

5.955

4.57

30.43

Cd(II)

49.7

36.83

12.87

6.935

5.31

25.89

Figura 7.20 Grafiku linear i modelit të adsorbimit Langmuir në temperaturën 50°C për
jonet e Cd (II).
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Figura 7.21 Grafiku i ln KL përkundrejt 1/T për përcaktimin e parametrave termodinamikë
për adsorbimin e joneve të Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit.

Nga ekuacioni i trajtës së linearizuar të grafikut të ln KL në funksion të 1/T u llogaritën
0

0

ΔH dhe ΔS . Të gjithë parametrat termodinamikë janë dhënë në tabelën 7.27.

Tabela 7.27 Parametrat termodinamikë për adsorbimin e joneve Cd (II) mbi argjilën e
Prrenjasit të llogaritur nga konstantja e Langmuir (KL).
Temperatura (K)

ΔG (kJ/mol)

293

-22.4

303

-24.3

313

-25
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7.5 Përcaktimi i Kapaciteteve Adsorbuese të joneve Pb (II) dhe
Cd (II) mbi Argjilën e Prrenjasit të Aktivizuar me Acid Sulfurik me
Përqendrime të Ndryshme
7.5.1 Përcaktimi i Kapaciteteve Adsorbues të joneve Pb (II) mbi Argjilën e
Prrenjasit të Aktivizuar me Acid Sulfurik në përqendrimet 10%, 22% dhe 35%.

Për kryerjen e këtij eksperimenti u përdor argjilë e aktivizuar me acid sulfurik me
përqendrim 10%, 22% dhe 35%. U përgatitën tretësira me përqendrim të joneve të Pb (II)
nga 10 deri në 50mg/L. pH i tyre u rregullua deri në vlerën optimale, sasia e argjilës u
mbajt 0.1g/50 ml, temperatura 303K dhe koha e kontaktit 90 minuta.
Tabela 7.28 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë nga
argjila e aktivizuar me acid sulfurik 10%.

Tabela 7.28 Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 10%.

Kationi

C0
(mg/L)

Ce
(mg/L)

q=C0-Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb
(II) të
adsorbuar

Pb (II)

10.84

0.1

10.74

5.37

99.07

0.617

Pb (II)

21.77

1

20.77

10.385

95.4

0.939

Pb (II)

29.4

0.8

28.6

14.3

97.27

1.164

Pb (II)

39.7

3.68

36.02

18.01

90.73

2.42

Pb (II)

48.59

11.07

37.52

18.76

77.21

2.295

Tabela 7.29 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi
argjilën e Prrenjasit e aktivizuar me acid sulfurik 22%.
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Tabela 7.29 Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 22%.

Kationi

C0
(mg/L)

Ce
(mg/L)

q= C0- Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb (II) të
adsorbuar

Pb (II)

11.09

0.09

11

5.5

0.01636

99.18

Pb (II)

22.77

0.77

22

11

0.07

96.61

Pb (II)

30.4

0.6

29.8

14.9

0.04

98

Pb (II)

39.7

2.1

37.6

18.8

0.1117

94.73

Pb (II)

48.59

10.77

37.82

18.91

0.5695

77.8

Tabela 7.30 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Pb (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqëndrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi
argjilën i aktivizuar me acid sulfurik 35%.
Tabela 7.30 Rezultatet e analizës së joneve Pb (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 35%.

Kationi

C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0- Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

% e Pb (II) të
adsorbuar

Pb (II)

9.61

0.04

9.57

4.785

0.00836

99.6

Pb (II)

20

0.02

19.8

9.9

0.002

99

Pb (II)

31

1

30

15

0.066

96.7

Pb (II)

41.49

1.69

39.8

19.9

0.0849

95.9

Pb (II)

49.54

7.98

41.56

20.78

0.384

83.9

Figura 7.22 paraqet grafikun e varësisë së kapacitetit adsorbues nga përqëndrimi fillestar i
joneve të Pb (II) për të tre argjilat e aktivizuara.
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Figura 7.22 Grafiku i varësisë së kapacitetit adsorbues nga përqëndrimi fillestar i joneve të
Pb (II) mbi argjilat e aktivizuara

Në figurën 7.23 paraqitet grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Langmuir për jonet
e Pb (II) nga argjilat e aktivizuar me H2SO4.

Figura 7.23 Grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Langmuir për argjilën natyrore
dhe të aktivizuar me H2SO4 10%, 22% dhe 35%.
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Në figurën 7.24 paraqitet grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Freundlich për
argjilat e aktivizuar me H2SO4.

Figura 7.24 Grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Freundlich për argjilën natyrore
dhe të aktivizuar me H2SO4 10%, 22% dhe 35%.

Pas përpunimit të të dhënave të rezultateve të marra nga eksperimentet e kryera mbi
argjilën e Prrenjasit të aktivizuar me acid sulfurik 10, 22 dhe 35%, u vu re se ka një rritje
shumë të vogël të kapacitetit adsorbues nga 17.9 mg/g për argjilën natyrore, 18.76 mg/g
për argjilën e aktivizuar me acid sulfurik 10%, 18.91mg/g për argjilën e aktivizuar me
acid 22%, 20.78mg/g për argjilën e aktivizuar me acid sulfurik 35%.

7.5.2 Përcaktimi i Kapaciteteve Adsorbues për jonet e Cd (II) mbi Argjilën e
Prrenjasit të Aktivizuar me Acid Sulfurik në përqendrimet 10%, 22% dhe 35%.

Për kryerjen e këtij eksperimenti u përdor argjilë Prrenjasi e aktivizuar me acid sulfurik
me përqendrim 10%, 22% dhe 35%. U përgatitën tretësira me përqendrim të joneve të Cd
(II) nga 10 deri në 50mg/L. pH i tyre u rregullua deri në vlerën optimale, sasia e argjilës u
mbajt 0.1g/50ml, temperatura 303K dhe koha e kontaktit 120 minuta.
Tabela 7.31 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi
argjilën e aktivizuar me acid sulfurik 10%.
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Tabela 7.31 Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 10%.

Kationi C0(mg/L) Ce(mg/L)

q= C0Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

logCe

logqe

% e Cd
(II) të
adsorbuar

Cd(II)

9.94

3.03

6.91

3.455

0.876

0.4814 0.5384

69.51

Cd(II)

19.48

10.87

8.61

4.305

2.5249

1.036

0.6339

44.19

Cd(II)

29.30

17.42

11.88

5.94

2.932

1.241

0.773

40.5

Cd(II)

38.25

24.45

13.8

6.9

3.543

1.388

0.838

36

Cd(II)

47.70

33.74

13.96

6.98

4.844

1.58

0.843

29.26

Tabela 7.32 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi
argjilën e aktivizuar me acid sulfurik 22%.
Tabela 7.32 Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 22%.

Kationi C0(mg/L)

Ce(mg/L)

q= C0Ce
(mg/L)

qe
(mg/g)

Ce/qe

logCe

logqe

0.5378 0.5365

% e Cd
(II) të
adsorbuar

Cd(II)

10.33

3.45

6.88

3.44

1

66.79

Cd(II)

18.98

10.03

8.95

4.475

2.24

1

0.65

47.15

Cd(II)

30.33

18.13

12.2

6.1

3

1.258

0.7853

40.22

Cd(II)

39.55

25.99

13.56

6.78

3.833

1.414

0.8312

34.28

Cd(II)

48.87

34.43

14.44

7.22

4.768 1.5369 0.8585

29.54

Tabela 7.33 tregon rezultatet e marra nga analiza e joneve Cd (II) me absorber atomik
para dhe pas procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi
argjilën e aktivizuar me acid sulfurik 35%.

Edlira Tako

100

STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT
MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË

Tabela 7.33 Rezultatet e analizës së joneve Cd (II) me absorber atomik para dhe pas
procesit të adsorbimi për përqendrime të ndryshme të joneve në tretësirë mbi argjilën e
aktivizuar me acid sulfurik 35%.
q= C0Kationi C0(mg/L) Ce(mg/L)
Ce
(mg/L)

qe (mg/g)

Ce/qe

logCe

0.5211 0.5132

Cd(II)

9.84

3.32

6.52

3.26

1.018

Cd(II)

19.4

10

9.4

4.7

2.127

Cd(II)

30

17.08

12.92

6.46

2.6439 1.2324

Cd(II)

40.2

26.44

13.76

6.88

3.843

Cd(II)

49.6

34.72

14.88

7.44

4. 66

1

logqe

% e Cd
(II) të
adsorbuar
66.26

0.672

48.45

0.81

43

1.422

0.8378

34.22

1.54

0.8715

30

Figura 7.25 paraqet grafikun e varësisë së kapacitetit adsorbues nga përqëndrimi fillestar i
joneve të Cd (II) për të tre argjilat e aktivizuara.

Figura 7.25 Grafiku i varësisë së kapacitetit adsorbues nga përqëndrimi fillestar i joneve të
Cd (II) për argjilat e aktivizuara.
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Në figurën 7.26 paraqitet grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Langmuir për
argjilat e aktivizuar me H2SO4.

Figura 7.26 Grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Langmuir për Cd (II) për argjilat
e aktivizuara me H2SO4 10%, 22% dhe 35%.

Në figurën 7.27 paraqitet grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Langmuir për
argjilat e aktivizuar me H2SO4.

Figura 7.27 Grafiku i linearizuar i modelit të adsorbimit Freundlich për Cd (II) për argjilat
e aktivizuara me H2SO4 10%, 22% dhe35%.
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Në tabelën 7.34 janë paraqitur kapacitetet adsorbues për të dy jonet e studiuar dhe për të
gjitha llojet e argjilave të përdorura për këtë studim.
Tabela 7.34 Kapacitetet adsorbues për Pb (II) dhe Cd (II) për të gjitha llojet e argjilave.

Mostra
Kapaciteti
Adsorbues për
Pb (II)
(mg /g)
Kapaciteti
Adsorbues për
Cd (II)
(mg /g)

Argjilë e
paaktivizuar

Argjilë e
aktivizuar me
acid sulfurik
10%

Argjilë e
aktivizuar me
acid sulfurik
22%

Argjilë e
aktivizuar me
acid sulfurik
35%

17.9

18.91

18.76

20.78

6.735

6.98

7.22

7.44

Në tabelën 7.35 paraqiten vlerat e konstanteve të izotermës Langmuir dhe izotermës
Freundlich për jonet e Pb (II) dhe të Cd (II).
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Tabela 7.35. Konstantet e izotermave të modelit të adsorbimit sipas Langmuir dhe
Freundlich për Pb (II) dhe Cd (II) për të gjitha llojet e argjilave.
Tipi i Izotermës
Joni i
Metalit

Lloji i
Argjilës

qe
(mg/g)

Pb ( II)

Natyrore

17.9

Pb (II)

E
aktivizuar
me acid
10%

18.76

Pb (II )

E
aktivizuar
me acid
22%

18.91

Pb (II )

E
aktivizuar
me acid
35%

20.78

Cd (II)

Natyrore

6.735

Cd (II)

E
aktivizuar
me acid
10%

6.98

Cd (II)

E
aktivizuar
me acid
22%

7.22

Cd (II)

E
aktivizuar
me acid
35%

7.44
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Langmuir

Freundlich
kf
(mg11/n 1/n
L
g-1)

qm
(mg
/g)

b
(L/mg)

R2

RL

n

18.9
7

1.11

0.976

0.0769

3.968

9.66

0.906

19.5
3

2.27

0.996

0.03

3.745

11.4

0.861

19.4
1

3.679

0.998

0.023
9

3.843

12.65

0.788

21.2
7

6.71

0.998

0.015

4.6

15.48

0.751

8.06

0.1416

0.954

0.423

3.31

2.28

0.903

8.33

0.15

0.964

0.4

3.267

2.365

0.921

8.62

0.141

0.985

0.407

2.958

2.197

0.979

8.84
9

0.1448

0.990

0.4125

2.754

2.113

0.979
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7.6 Bashkëadsorbimi i Joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) nga tretësirat
ujore mbi argjilën e Prrenjasit
Kationet e metaleve në mjedis nuk ndodhen vetëm por gjithmonë shoqërohen edhe nga
metale të tjerë në një zonë të gjerë përqendrimesh. Adsorbimi i joneve të metaleve të
ndryshëm nga adsorbentë të ndryshëm ka selektivitet të ndryshëm. Eshtë kryer
eksperimenti i bashkëadsorbimit të joneve Pb (II) dhe Cd (II) për kohë kontakti të
ndryshme. Përqendrimi fillestar i joneve Pb (II) ishte 10 mg/L ndërsa i joneve Cd (II)
8,3mg/L.
Të dhënat eksperimentale dhe përpunimi i tyrë janë paraqitur në tabelën 7.36.
Tabela 7.36 Rezultatet e marra nga analiza e joneve të Pb (II) dhe Cd (II) në tretësirë me
absorber atomik pas procesit të adsorbimi për kohë kontakti të ndryshme.
Kationi
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
Cd (II)
Pb (II)
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Koha
(min)

Ce(mgPb/L)

% e Pb (II) të
adsorbuar

Ce(mgCd/L)

% e Cd (II) të
adsorbuar

10

2.32

76.8

4.23

47.9

20

1.9.

81

3.37

59.3

40

0.2

98

3.13

62.2

60

0

100

2.77

66.6

90

0

100

2.40

71

120

0

100

1.73

79.1

150

0

100

1.47

82.2
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Figura 7.28 Grafiku i varësisë së përqindjes së joneve Pb (II) dhe Cd (II) të adsorbuara nga
koha e kontaktit.

Nga të dhënat eksperimentale, duket qartë se adsorbimi i joneve Pb (II) dhe Cd (II) kur
ata ndodhen të dy së bashku në tretësirë rritet me rritjen e kohës së kontaktit derisa arrihet
ekuilibri.
% e joneve Pb (II) të adsorbuara rritet me rritjen e kohës së kontaktit fillimish në trajtë
pak a shumë lineare derisa arrihet ekuilibri kur është adsorbuar 100% e joneve në
tretësirë, pas 60 minutave. Ndërsa % e joneve të Cd (II) të adsorbua rrritet me rritjen e
kohës së kontaktit derisa arrin ekuilibrin pas 120 min ku % e joneve Cd (II) të adsorbuar
është 82%. Vihet re rritje e konsiderueshme e % së joneve Cd (II) të adsorbuara
krahasuar kjo me rastin kur tretësira përmban vetëm jonet e Cd (II), ku % e joneve të
adsorbuar është 70%. Kjo vjen për shkak se adsorbimi i joneve të Pb (II) mendohet se i
largon pak shtresat e argjilës nga njëra-tjetra duke e rritur hapësirën midis tyre. Kjo mund
të çojë në adsorbim më të mirë të joneve Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit.
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7.7 Konkluzione dhe Rekomandime
Në përfundim të studimit u arrit në konkluzionet e mëposhtme:


Parametrat eksperimentalë të tilla si sasia e adsorbentit, pH i tretësirës, koha e
bashkëveprimit dhe temperatura duhet të optimizohen në mënyrë që të arrihet
sasia maksimale e adsorbimit të Pb (II) dhe Cd (II) nga tretësirat ujore duke
përdorur argjilën e Prrenjasit natyrore dhe të aktivizuar me acid sulfurik në
përqendrime të ndryshme.



Adsorbimi tek argjila montmorillonite ndodh përmes dy mekanizmave kryesorë,
faza fillestare e shpejtë e jono-shkëmbimit dhe faza e formimit të joneve
komplekse të sferës së brendshme. Adsorbimi i joneve të Pb (II) nga argjila e
Prrenjasit ndodh shpejt dhe për më pak se 40 min adsorbohet mbi 95% e joneve
në tretësirë. Ndërsa për jonet e Cd (II) adsorbimi ndodh më ngadalë, pas 120
minutash është adsorbuar 69% e joneve Cd (II).



Për argjilën e Prrenjasit parametrat optimalë janë:






koha e kontaktit 90 minuta për Pb (II) dhe 120 minuta për Cd (II)
pH 5.7-6
sasia e argjilës 2g/l për tretësira me përqëndrim të joneve rreth 10mg/l
temperatura 30oC



Të dhënat e ekuilibrit për adsorbimin e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) nga argjila
e Prrenjasit përputhen më mirë me modelin e adsorbimit Langmuir sesa me
modelin e adsorbimit Freundlich.



Kapaciteti adsorbues i argjilës së patrajtuar për jonet e Pb (II) është 17.9mg/g në
temperaturën 30oC.
Rritja e temperaturës nga 20 në 40oC e rrit kapacitetin adsorbues nga 15.3 në
24.5mg/g. Kjo tregon se procesi i adsorbimit të joneve Pb (II) është endotermik.
Në temperaturë 50oC kemi nje ulje të kapacitetit adsorbues në 21.6mg/g. Kjo pasi
në temperatura të larta argjila fillon të desorbojë jonet e metalit.
Kapaciteti adsorbues i argjilës së patrajtuar për jonet e Cd (II) është 6.735mg/g në
temperaturën 30oC.
Rritja e temperaturës nga 20 në 40oC e rrit kapacitetin adsorbues nga 5.635 në
7.053mg/g. Kjo tregon se procesi i adsorbimit të joneve Cd (II) është endotermik.
Në temperaturë 50oC kemi nje ulje të lehtë të kapacitetit adsorbues në 6.935mg/g.
Kjo pasi në temperatura të larta argjila fillon të desorbojë jonet e metalit.



Procesi i adsorbimit të joneve Pb (II) dhe Cd (II) nga argjila e Prrenjasit përputhet
më mirë me ekuacionin e kinetikës së rendit pseudo të dytë.
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Parametrat termodinamike: ΔG dhe ΔS të llogaritura duke përdorur konstanten e
Langmuir për adsorbimin e joneve të metaleve mbi argjilën e Prrenjasit treguan që
procesi i adsorbimit për të dy jonet e studiuar është spontan dhe endotermik nga
natyra.



Procesi i ardorbimit ka vlera pozitive të ΔHo dhe të ΔSo për të dy jonet e
studiuara. Kjo tregon edhe një herë që procesi i adsorbimit është endotermik dhe
një rritje në çrregullsinë e ndërfazës lëng-ngurtë gjatë adsorbimit të joneve të
metaleve në adsorbent.



Procesi i ardorbimit ka vlera negative të energjisë së lirë të Gibbsit ΔG pra ai
është është termodinamikisht spontan për të dy jonet e studiuar.



Rezultatet eksperimentale tregojnë që nuk kemi rritje të konsiderueshme të
kapacitetit adsorbues mbi argjilën e Prrenjasit për jonet Pb (II) dhe Cd (II) pas
aktivizimit me acid sulfurik.



Kapacitetet adsorbuese për jonet e Pb (II) mbi argjilën e Prrenjasit të patrajtuar, të
trajtuar me acid sulfurik 10%, të trajtuar me acid sulfurik 22% dhe të trajtuar me
acid sulfurik 35% janë respektivisht 17.9; 18.91; 18.76 dhe 20.78mg/g.
Kapacitetet adsorbuese për jonet e Cd (II) mbi argjilën e Prrenjasit të patrajtuar, të
trajtuar me acid sulfurik 10%, të trajtuar me acid sulfurik 22% dhe të trajtuar me
acid sulfurik 35% janë respektivisht 6.735; 6.98; 7.22 dhe 7.44mg/g. Rritja e
kapacitetit adsorbues për Pb (II) dhe Cd (II) pas aktivizimit me acid 10%, 22%
dhe 35% të shprehura në përqindje janë respektivisht: 4.8%, 5.6% dhe 16.1% për
Pb (II) dhe 3.36%, 7.2%, dhe 10.4% për Cd (II).
Nga të dhënat duket qartë se aktivizimi acid ndikon shumë pak në kapacitetin
adsorbues. Prandaj për argjilën e Prrenjasit nxjerrim si konkluzion se ajo mund të
përdoret me efikasitet të lartë në trajtën e saj natyrale dhe aktivizimi acid
praktikisht nuk është i nevojshëm.



Rezultatet e këtij studimi treguan që argjila e Prrenjasit mund të përdoret me
efiçencë si një adsorbent për largimin e Pb (II) dhe Cd (II) nga tretësirat ujore.



Ajo mund të jetë një alternativë e sukseshme, ekonomike dhe miqësore me
mjedisin për largimin e metaleve të rëndë nga ujërat e ndotur, prandaj
rekomandohen studime të mëtejshme edhe për adsorbimin e metaleve të tjerë dhe
për studimin e procesit të bashkëadsorbimit (kur në tretësirat ujore kemi të
pranishëm disa jone metalesh).



Rekomandohet përdorimi i argjilës së Prrenjasit për trajtimin e ujrave që dalin nga
impiantet e trajtimit të ujrave të ndotur si hallka e fundit e procesit për të
përmirësuar më tej cilësinë e ujrave dhë për t‟i bërë ata të përdorshëm psh: për
vaditje ose të derdhen të sigurt në ujrat sipërfaqësore.
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Kjo argjilë mund të përdoret edhe për trajtimin e ujrave të ndotur që dalin nga
lavazhet e makinave.



Argjila e Prrenjasit mund të përdoret si shtresë izoluese në venddepozitimet e
mbeturinave pasi ka përshkueshmëri të ulët dhe adsorbon në mënyrë natyrore
metalet e rënda nga ujrat që e përshkojnë atë. Rezervat e saj në vendburim janë
rreth 800.000 ton, të mjaftueshme për përdorimin e saj në të ardhmen në shkallë
industriale.



Për të përmirësuar koston e proceseve të adsorbimit rekomandohen studime të
mëtejshme edhe për procesin e desorbimit të metaleve të adsorbuara me qëllim
rikuperimin e tyre.
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PËRMBLEDHJE
Argjilat njihen si materialet e shekullit XXI sepse ato gjenden me shumicë, janë të lira dhe miqësore
me mjedisin. Argjilat janë materiale alumosilokate të hidratuara me grimca me përmasa 2 - 4 μ dhe
me një sipërfaqe specifike të lartë. Ndotja e ujit nga jonet e metaleve të rëndë me substanca toksike
është problem kryesor për shëndetin e njeriut si dhe për cilësinë e ambjentit. Qëllimi kryesor i këtij
studimi ishte vlerësimi i performancës së adsorbimit të argjilës montmorillonite të Prrenjasit në trajtë
natyrore dhe të modifikuara me acid sulfurik për jonet e Pb (II) dhe Cd (II). Për të arritur këtë qëllim,
studimi u fokusua në: (i) optimizimin e kushteve të adsorbimit si: koha e ndërveprimit, pH,
temperatura dhe sasia e adsorbentit, (ii) përcaktimi i kapaciteti adsorbues të argjilës së Prenjasit për
jonet e Pb (II) dhe Cd (II), (iii) përcaktimi i ekuilibrave të adsorbimit dhe parametrave
termodinamikë. Adsorbimi i joneve të Pb (II) nga argjila e Prrenjasit ndodh shpejt dhe për më pak se
40 min adsorbohet mbi 95% e joneve në tretësirë. Ndërsa për jonet e Cd (II) adsorbimi ndodh më
ngadalë, pas 120 minutash është adsorbuar 69% e joneve Cd (II). Të dhënat e ekuilibrit për
adsorbimin e joneve të Pb (II) dhe të Cd (II) nga argjila e Prrenjasit përputhen më mirë me modelin e
adsorbimit Langmuir. Kapaciteti adsorbues i argjilës së patrajtuar për jonet e Pb (II) është 17.9mg/g
ndërsa për jonet Cd (II) në 6.735mg/g temperaturën 30oC. Procesi i adsorbimit përputhet më mirë me
ekuacionin e kinetikës së rendit pseudo të dytë. Llogaritja e parametrave termodinamikë ΔHo, ΔSo
dhe ΔG treguan se procesi i adsorbimit për të dy jonet e studiuar është spontan dhe endotermik nga
natyra.Rezultatet eksperimentale tregojnë që nuk kemi rritje të konsiderueshme të kapacitetit
adsorbues mbi argjilën e Prrenjasit për jonet Pb (II) dhe Cd (II) pas aktivizimit me acid sulfurik.
Rezultatet e këtij studimi treguan që argjila e Prrenjasit mund të përdoret me efiçencë si një
adsorbent për largimin e Pb (II) dhe Cd (II) nga tretësirat ujore.
Fjalët kyçe: argjilë, MMT, aktivizim acid, metale të rëndë, plumb, kadmium
ABSTRACT
Clays are known as the XXI century materials because they are abundant, inexpensive and
environmentally friendly. Clays are hydrated alumosilicate materials with particles of sizes 2 - 4 μ
and with a high specific surface area. Water pollution from heavy metal ions with toxic substances is
a major problem for human health and environmental quality. The main purpose of this study was to
evaluate the performance of the adsorption of the montmorillonite clay of Prrenjas in natural form
and activated with sulfuric acid for Pb (II) and Cd (II) ions. To achieve this goal, the study focused
on: (i) optimization of adsorption conditions such as the interaction time, pH, temperature and
amount of adsorbent, (ii) determining the adsorbtion capacity of the clay of Prrenjas for the Pb (II)
and Cd (II) ions, (iii) determination of adsorption equilibria and thermodynamic parameters. The
adsorption of Pb (II) ions from the clay of Prrenjas occurs quickly and for less than 40 min more than
95% of the ions are adsorbed in the solution. While for the ions of Cd (II) adsorption occurs more
slowly, after 120 minutes 69% of the Cd (II) ions are adsorbed. Equilibrium data for the adsorption
of Pb (II) and Cd (II) ions from Prrenjas clay is better complied with the Langmuir adsorption model.
The adsorption capacity of untreated clay for Pb (II) ions is 17.9mg /g, while for the Cd (II) ions it's
6.735mg /g at the temperature of 30°C. The process of adsorption fits best with the kinetics of
pseudo second order equation. Calculation of thermodynamic parameters ΔHo, ΔSo and ΔG showed
that the process of adsorption for both ions studied is spontaneous and endothermic. Experimental
results show that we have no significant increase of adsorption capacity on Prrenjas clay for Pb (II)
and Cd (II) ions after activation with sulfuric acid.
Results of this study showed that Prrenjas clay can be used efficiently as an adsorbent for the
removal of Pb (II) and Cd (II) from aqueous solutions.
Key words: clay, MMT, acid activation, heavy metal, lead, cadmium.

