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Përmbledhje

Ky punim paraqet vazhdimësi në 

hulumtimet tona për aplikimin e an-

ion këmbyesve të lëngët për ekstrak-

timin multielementar nga përzierja e 

elementeve të përgatitur në mënyrë 

teti i mjeteve ekstraktuese dhe janë 

përcaktuar parametra të cilët ndikojnë 

ekstraktimit dhe për mundësinë e ap-

likimit të tyre në përcaktimin analitik 

është hulumtuar ndikimi i përqën-

3

ekstraktimin e elementeve nga tretë-

tretura në tretësirat ujore të acideve 

përmbajnë parametra të rëndësishëm 

të cilët dukshëm mund të ndikojnë në 

përqindjen e elementeve të ekstrak-

kushtet që na mundëson ekstraktimin 

Abstract

earlier research for the application of 

liquid anion exchange extractants, for 

multi element extraction from the arti-

-

search has been done in the selective 

nature of extractions reagents and pa-

rameters have been established which 

determine the solvent extraction, the 

effectiveness of the extraction and 

the possibility of their application in 
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regards to the effect of concentration 

3

-

ous solutions of acids contain impor-

tant parameters which heavily effect 

the outcome of the percentage of the 

-

sidered as prerequisite that enabled 

Fjalët kyçe: 

Ekstraktim, spektroskopi e absorbi-

mit atomik, ar, krom, selen,  alaminë 

Key-words:

Extraction, atomic absorption spec-

troscopy, gold, chromium, selenium, 

1. Hyrje

përfshijnë speciet e ekstraktueshme 

të formuara si rezultat i intereaksion-

eve në mes një specie neutrale ose 

specie anionike metalike në fazën 

ujore dhe kripës së një baze organike 

ose kationit të saj qoftë në fazë organ-

një intereaksioni të tillë quhet ekstra-

ktim i joneve të asociuara, ku pjesa 

kationike e çiftit jonik është zakonisht 

kationi alkilamonium, arsenium ose 

i i jon këmbyesve të lëngët 

dhe Page kanë vërejtur se aminat me 

masë të lartë molekulare mund të ap-

likohen për ekstraktimin e acideve, 

kripërat e të cilave janë të patretshme 

në ujë, por treten në tretësa organikë 

siç janë kloroformi, benzeni, metili-

 Në këtë 

rast zhvillohen reaksionet sipas këtij 

mekanizmi:

[R
3

 + [H+ -]  <=> [R3
+ -]

[R
3

+ -] -]  <=> [R3
+ -] -]

–

– paraqet anionin e acidit ose kom-

pleksin metal-acid, si për shembull, 
–

mund të këmbehet me anë të ekstrak-
-

Molekulat organike të afta për kom-

pleksim me jone të metaleve do të jenë 

shumë të mirës-eardhura për nxjerrje 

të joneve të metaleve nga tretësirat 

ponimet organike, na referohen në 

përgjithësi si ekstraktues jonkëmbyes 

është e rëndësisë shumë  të madhe 

për shkak të selektivitetit të tyre të 

lartë dhe nga kinetika e vrullshme e 

aminë kanë qenë një grup mozhari-

tar i reagjentëve ekstraktues derisa 

shkallë e lartë e teknikës hidrome-
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Ekstraktimi solvent është një prak-

tikë e rëndomtë në hidrometarlugji 

-

-

nave të tri klasave janë shqyrtuar dhe 

evaluar si ekstraktantë për speciet in-

Eksperimentalisht është vërtetuar 

se për aplikime praktike të ekstrak-

timit, një aminë duhet të plotësojë 

disa kushte elementare, siç janë 

-

mjaftueshme, ndarja e shpejtë fazore, 

tretshmëria e dobët në ujë dhe sta-

përjashtime njihen, zakonisht vetëm 

komponimet e azotit i përmbushin 

këto kondita për një ekstraktantë të 

Ekstraktimi me anë të bazave or-

ganike me masë të madhe moleku-

lare është masovizuar shumë në vitet 

e fundit në studimin e komplekseve 

metalit me anë të reagjentëve që do t’i 

hasim në vazhdim lidhet me selektiv-

itetin e tyre ndaj komplekseve meta-

like anionike, të formuara në mënyrë 

reversibile në një tretësirë ujore, që 

janë më stabile se ato të anioneve të 

2. Materiali dhe metodat

-

hjes së elementeve për ekstraktim 

jemi nisur nga tabela e elementeve 

ku ipen shënimet për elementet dhe 

formën në të cilën mund të ekstrak-

tohen duke i aplikuar aminat terciare 

ekziston mundësi e kombinimit të 

gjerë për ekstraktim kemi vendosur 

për ekstraktimin e elementeve që 

mund të ekstraktohen si komplekse 

-

erjes së alaminit 336 dhe alikuatit 336 

të thotë si tretës për tretjen e aminave 

me masë të lartë molekulare është 

-

të shumë i përshtatshëm ngase për-

zihet tërsisht me të dy reagjentët dhe 

çiftit jonik oksonium me një numër të 

Lakoret e ekstraktimit të jon këm-

byesve të lëngët janë shumë të ng-

jajshme me ato të substancave që lua-

arrihet duke e kontrolluar vlerën pH 

të tretësirës, përqendrimin e kripës, 

përqendrimin e acidit, zgjedhjen e 

tretësit organik në të cilin tretet amini 

shkak të numrit të madh të llojeve të 

ndryshme të aminave, mundësisë së 

gjerë të tretësave të aminave, numrit 

të madh të sistemeve ujore që mund 

të caktohen, aminat me masë të lartë 

molekulare ofrojnë mundësi të ma-
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Matjet u kryen me spektrofotometër 

të absorbimit atomik Perkin Elmer 

2.1. Alamini 336

-

ciare që është e patretshme në ujë me 

këtë formulë strukturale:

Përderisa alamini 336 përmban 

azot bazik, ai reagon me acide të 

ndryshme inorganike dhe organike, 

që janë të afta t’i nënshtrohen reaksio-

numër të madh metalesh të cilat janë 

të patretshme në ujë, por treten në 

-

re reaksioneve mund të paraqitet në 

këtë mënyrë:

3 org 
+ ]

aq
 
<=> 3

]
org   

vetë amini janë të tretshëm në fazën 

organike, por të patretshëm në fazën 

aftë për këmbim jonik me ndonjë an-

ion tjetër, e kjo mund të paraqitet me 

anë të këtij reaksioni:

[R
3

+ -]
org

-]
aq<=>[R

3
+ -]

org
-]

– – këtu paraqesin anionet e 

2.2. Alikuati 336

-

ternare me këtë formulë strukturale:  

më lart, alikuati 336 përbëhet prej ka-

tionit të madh organik i asociuar me 

sepse reagjenti mund të funksionojë si 

një këmbyes anionik në kushte acide 

si një reagjent i këmbyesve jonikë të 

lëngët varet prej aftësisë së këmbimit 

të anionit të alikuatit 336 në fazën or-

ganike për anionin i cili është i pra-

disa raste preferohet të konvertohet 
– i alikuatit 336 në forma të tjera 

N

N
+

Cl
-
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të kripërave si sulfate, karbonate, ac-

të bëhet këmbimi komplet i anioneve 

3. Ekstraktimi i Au, Se dhe Cr me 

përzierjen e alaminit 336 dhe ali-

kuatit 336

Për ekstraktim u përgatit tretësira 

organike 10% e alaminit 336 dhe ali-

6 mol dm–3 dhe në prani të kripërave 

3

përgatitën me përqendrime të ndry-

cm3 -

ria prej nëntë hinkash me tretësirë 

të përzierjes standarde dhe seria prej 

nëntë hinkash pa standard në të cilat 

ndodhej vetëm tretësira ujore e acidit 

dhe kripës që shërbente për ekstrak-

mënyrë u shtuan nga 10 cm3 tretësirë 

organike për ekstraktim dhe hinka u 

-

sira u la të qëndrojë gjatë natës, e më 

pas u nda faza organike nga faza 

-

Problemi i analizimit të elementeve 

në fazën organike nuk u mor para-

në fazën organike mund të përcakto-

3.1. Rezultatet dhe diskutimi

më e madhe iu kushtua ndikimit të 

përqendrimit të acidit dhe përqen-

drimit të kripërave në përqindjen e 

-

3
, 

H

shme ishte duke e aplikuar ekstrakti-

arsye ekstraktimet nga tretësirat ujore 

3
 dhe H

vlerës pH të mesit për ekstraktim, pasi 

të kësaj u morën përqendrimet e cak-
–3 dhe 

përqendrimet e caktuara të tretësirave 
–3

pas u kryen ekstraktimet në përqen-

3

u mblodhën shumë të dhëna dhe u 

këtë arsye nuk është e mundur që çdo 

element ta paraqesim me anë të la-

janë dhënë lakoret e përbashkëta për 

janë përftuar me ekstraktim nga tretë-

sirat ujore të acidit me përmbajtje të cak-
3, me 

ekstraktimin e elementeve me 10 cm3 të 
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ekstraktimit të elementeve në funk-

sion të përqendrimit të acidit dhe 

kripës, dy të ndryshueshme të cilat në 

këtë punim u hulumtuan në mënyrë 

të detajuar për shkak të ndikimit 

të madh në përqindjen e ekstrakti-

e elementeve në fazën organike u 

morën tri pika eksperimentale nga 

tri kripëra me përqendrime të ndry-

shme që gjithsej formojnë nëntë sis-

-

mentale janë paraqitur në mënyrë 

tabelare dhe në formë të lakoreve, ku 

çdo lakore e paraqitur bazohet në tri 

Ekstraktimi i selenit është i ndry-

Lakoret ekstraktuese kanë formë të 

-

sirat e acetatit të natriumit shihet 

se ekstraktimi rritet me rritjen e 

vlerën 100% nga tretësirat me për-

qendrim 6 mol dm–3

Kromi më së shumti ekstraktohet 

nga tretësirat e klorurit të kaliumit 

Tabela 1. Ekstraktimi i elementeve me ndihmën 

e përzierjes së alaminit 336 dhe alikuatit 336 

në prani të KCl 

% e ekstraktimit c(HCl) 

_______ 

mol dm
-3

 

(KCl) 

______ 

g dm
-3

 Au Se Cr 

2 50 100 75 10 

4 50 100 58 12 

6 50 100 75 18 

2 75 100 80 10 

4 75 100 57 15 

6 75 100 98 20 

2 100 100 80 8 

4 100 100 60 10 

6 100 100 100 15 

Tabela 2. Ekstraktimi i elementeve me ndihmën 

e përzierjes së alaminit 336 dhe alikuatit 336 

në prani të KI 

% e ekstraktimit c(HCl) 

_______ 

mol dm
-3

 

(KI) 

______ 

g dm
-3

 Au Se Cr 

2 50 100 100 - 

4 50 100 100 - 

6 50 100 100 - 

2 75 100 100 - 

4 75 100 100 1 

6 75 100 100 5 

2 100 100 100 - 

4 100 100 100 2 

6 100 100 100 6 

Tabela 3. Ekstraktimi i elementeve me ndihmën 

e përzierjes së alaminit 336 dhe alikuatit 336 në 

prani të CH3COONa 

% e ekstraktimit c(HCl) 

_______ 

mol dm
-3

 

(NaAc) 

______ 

g dm
-3

 Au Se Cr 

2 50 100 40 - 

4 50 100 86 - 

6 50 100 100 - 

2 75 100 56 - 

4 75 100 50 - 

6 75 100 100 - 

2 100 100 36 - 

4 100 100 60 - 

6 100 100 100 - 
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Fig. 1. Lakoret e ekstraktimit të e le-

menteve me përzierjen e alaminit 336 dhe 

alikuatit 336 të treguara si funksion i për-

qendrimit të HCl dhe përqendrimit të KCl:
–3,   
–3,   

–3

Fig. 2. Lakoret e ekstraktimit të ele-

menteve me përzierjen e alaminit 336 dhe 

alikuatit 336 të treguara si funk sion i për-

qendrimit të HCl dhe përqendrimit të KI:
–3, 
–3, 

–3
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Fig. 3. Lakoret e ekstraktimit të elemen-

teve me përzierjen e alaminit 336 dhe ali-

kuatit 336 të treguara si funksion i përqen-

drimit të HCl dhe përqendrimit të NaAc:
–3,   
–3,   

–3

-

straktuese e kromit nga tretësirat e jo-

durit të kaliumit dhe acetatit të natriu-

përqindjen e elementeve të ekstraktu-

ar, duket se secili nga faktorët e ndry-

shueshëm ndikon shumë apo pak në 

përqindjen e ekstraktuar të elemente-

-

-

4. Përfundime

Ekstraktimi i lëngshëm i anion kom-

plekseve metalike duke i aplikuar tre të-

si rat organike ofron mundësi të ndarjes 

thjeshtë dhe aplikohet si për ndarjen në 

tragje-mikro, gjithashtu edhe për mak-

për ekstraktim janë treguar të përsh-

tatshme dhe shfaqin dukuri të dë-

shi ruara, siç janë: tretshmëria e lar të 

në tretësirën acide ujore, mund të 

treten edhe në tretës të tjerë të për-

shtatshëm, mund të kryhet ekstrak-

timi multielementar dhe nuk janë të 

-

min e elementeve të hulumtuar, shi het 
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se dukuritë ekstraktuese dhe reaksio-

net e sjelljes së parametrave të ndry-

shueshëm shpesh janë të ngja shme 

-

jashmërisë, ekzistojnë edhe ndryshime 

ekstraktiv në sjelljen e reagentëve të 

aplikuar, i cili është në lidhje me kush-

tet që i shtrohet ekstraktimi i element-

na mundëson të zhvillojmë më tutje 

-

tale u arrit në këto përfundime:

-

3

c=6 mol dm-3

, 

Tabela 4. Ekstraktimi i Au, Se dhe Cr me disa ekstraktues nga autorë të ndryshëm 

%  e ekstraktimit  

Ekstraktuesi 

c(HCl) 

_________ 

mol dm
-3 

Au Se Cr 

 

Autorët dhe Revista 

3 98  - Dietil etër 

6 95  - 

F. Mylius,  

Z. Anorg. Chem. 

Diizopropil etër 8 99  - R. Dodson, G. Forney, E. Swift, 

J. Am. Chem. Soc. 

1 100 9  

4 100 -  

6 100 -  

 

Tri-n-butil fosfat 

9 100 -  

 

K. Kimura,  

Bull. Chem. Soc. Jpn. 

Metilizobutil keton 7 98 99  W. Doll, Z. Anal. Chem. 

1 100 3  

4 100 5.9  

8 100 50  

 

Cyanex 921 në toluen 

 

12 100 93  

 

T. Ishimori, E. Nakamura, 

Jpn. At. Energy Res.Inst. Rep. 

Tabela 5. Vazhdimësia e rezultateve të ekstraktimit të Au, Se dhe Cr 

% e ekstraktimit  

Ekstraktuesi 

c(HCl) 

______ 

mol dm
-3 

(kripës) 

_________ 

g dm
-3

 Au Se Cr 

Alamini 336 2, 4, 6 50, 75, 100 (KCl) 100 100 5-20 

Alikuati 336 2, 4, 6 50, 75, 100 (KCl) 100 78-100 0-3 

Alamini 336 + alikuati 336 2, 4, 6 50, 75, 100 (KCl) 100 57-100 8-20 

Alamini 336 2, 4, 6 50, 75, 100 (KI) 100 100 40-55 

Alikuati 336 2 , 4, 6 50, 75, 100 (KI) 100 80-100 8-20 

Alamini 336 + alikuati 336 2 , 4, 6 50, 75, 100 (KI) 100 100 0-6 

Alamini 336  2 , 4, 6 50, 75, 100 (NaAc) 100 28-100 12-52 

Alikuati 336 2, 4, 6 50, 75, 100 (NaAc) 100 68-80 34-53 

Alamini 336 + alikuati 336 2, 4, 6 50, 75 100 (NaAc) 100 36-100 0 
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