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Përmbledhje 

kompleksues acidin nitrilotreacetik 

-3

Ky studim është bërë duke aplikuar 

-

Pas analizës së rezultateve ekspe-

-

japin valë të përcaktuara polarogra-

-

nik, mirëpo kemi një mënjanim të po-

-

karboksilate, të cilat i bëjnë konkuren-

Matjet tona eksperimentale vërte-

për të arritur shkallën e njëjtë të kom-

madhe në tretësira të oksalateve, pastaj 

përdorur ndryshimin e potencialit ka-

todik të reduktimit të komplekseve 

-

KOMPLEKSIMI I JONEVE Pb(II) ME 
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stantet e stabilitetit të komplekseve 

Fjalët kyçe: 

katodik, kompleksim, komplekse la-

Hyrje

ujërat natyrore është një interes shumë 

i madh, sepse bashkëveprimi i këtyre 

metaleve me organizmat që jetojnë në 

ujë dhe me grimcat që ndodhen në ujë 
[1] Këto për-

caktime janë shumë të komplikuara, 

sepse përqendrimi i këtyre metaleve në 

Metodat moderne elektrokimike 

-

-

timin e metaleve të rënda në ujërat 

natyrore.[2]

e cila është pëdorur për përcjelljen e 

tetin e rrymës së prodhuar kur kom-

-
[3]  Jonet metalike dyvalente 

reduktohen dhe formojnë amalgamën 

Ky reaksion është i pakthyeshëm 

sepse me oksidimin e sërishëm të 

amalgamit në shkallë pozitive, kom-

pleksi PbL nuk formohet rishtas:

reduktimit, aq më i fortë do të jetë kom-

pleksi i metalit me ligand[4-5], kjo cakto-

E =Eo
ox

dhe  K
ox

=K
term

ku Eo -potenciali standard i reduk-

timit të metalit dyvalent,

E -potenciali i reduktimit i mo-

strës së matur,

n- numri i elektroneve të transfe-

ruara, dhe

K
ox

=K
termod

- konstante e stabilitetit 

metal-ligand

Kompleksimi i tillë i metaleve mund 

të përdoret në përcaktimin e K
termod

 për 

komplekset e metaleve me ligande të 

panjohura, të cilat konstanta kan një 

pajtueshmëri me konstantat termo-

dinamike të kompleksit të nxjerrura 

-

në perklorate, sepse rekomandohen si 

elektrolitë të përshtatshëm qe nuk for-
[6]

Pjesa eksperimentale

– Kemikatet dhe tretësirat

kimikate me pastërti p.a nga të cilat 

u përgatitën tretësirat e nevojshme 

me tretjen e sasisë së caktuar të tyre 

-
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dorura kanë qenë: acidi citrik, acidi 

-

-

Instrumentet

-

celulë universale prej qelqi me vëllim 
3 -

bëhet nga:

merkurit, sistem shumëelektrodësh 

mol/dm

-

tit të pastër

Matja e vlerave pH të tretësirave 

-

Parametrat (kushtet) e punës

Mostrat janë përgatitur në enë nor-
3 dhe 

u shtuan sipas kësaj renditjeje: 

-

Matjet e vlerave të pH-së u kryen 

Matjet u ndoqën me teknikën e pola-

shtypje të azotit 1 bar dhe në të njëjtën 

-

Koha e pikimit ka qenë 1s, shpejtësia e 

e pikës së merkurit është mbajtur kon-

3. Rezultatet dhe diskutimi

-

-

sperimentale u bënë matje, në përqen-

dm3

deri 1x10  mol/dm3 

hartua vija kalibruese, e cila na nevoji-

tet për llogaritjen e rezultateve në % të 

Për të krahasuar efektin konkurues 

-

Kompleksimi i joneve Pb(II) me acidin nitrilotreacetik
N

A

T

Y

R
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-

-

 mol/dm3, ndërsa është 

-3 mol/dm3

citrateve si elektro-

lit bazë, kur janë prezent vetëm jonet 

-

-

tet në potencial shumë më negativë se 

shmangie e potencialit  kah vlerat më 

negative vjen si rezultat i formimit të 

në tretësirë paraqitet edhe vala e dytë 

i cili reduktohet në mënyrë ireversi-

-

tretësira, aq më shumë zvoglohet in-
rë

shmangia e potencialit kah vlerat më 

Për të krahasuar shkallën e kom-

-

trate,  kemi bërë matjet e njëjta edhe në 

perklorate dhe i kemi ndërtuar lakoret 

elektrolit bazë perklorat, ndërsa në 

-

-

Vija kalibruese në tartarate pH=4.0

y = 32.799x + 3.4886
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Fig. 2. Polarogramet e mbivendosura të 
Pb(II)jonik dhe kompleksit Pb(II)NTA 

në citrate me përqendrim C=0.1 mol/dm3

 Fig. 3. Shpërndarja jonike e sistemit 
Pb(II)/Pb(II)NTA në citrate (1’, 2’) dhe  

perklorate (1, 2) me pH=4.
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vërehet se për kompleksimin e sasisë 

së tij nevojitet sasi shumë më e madhe 
-3 mol/dm3 -

Rezultatet tona janë në pajtueshmëri 

 tartarateve, kur 

-
-3 mol/dm3, 

Për të parë a kanë efekt konkurru-

edhe në perklorate në kushte plotësisht 

të njëjta me tartaratet dhe kemi vërej-

është shumë më e madhe në prezencë 

 mol/dm3

të cilat i bëjnë konkurrencë kompleksit 

oksalateve me për-
3, ku nuk kemi 

-

-

-3 

mol/dm3 -

janë mjaft të qendrueshme dhe kanë 

efekt konkurues shumë më të madh 

Për të vërtetuar efektin e joneve 

oksalat në kompleksim, matjet tona 

eksperimentale i kemi bërë në përqen-
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Fig. 4. Polarogramet e mbivendosura të 

Pb(II)jonik dhe kompleksit Pb(II)NTA në 

tartarate me përqendrim C=0.1 mol/dm3

Fig. 5. Shpërndarja jonike e sistemit 

Pb(II)/Pb(II)NTA  në perklorate (1, 2) dhe 

tartarate (1’, 2’) me pH=4.0

Kompleksimi i joneve Pb(II) me acidin nitrilotreacetik
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drime më të holluar të oksalateve: 

 dhe 1x10-3 mol/dm3

përqendrimi i oksalateve ka qenë 

mol/dm3

së, paraqitet edhe vala e kompleksit 

Për të krahasuar kompleksimin e 

ndryshme të oksalateve, kemi ndërtu-

ar diagramin e shpërndarjeve jonike të 

-3 mol/dm3 -

 mol/dm3 -

-

 

mol/dm3

3 -

 mol/

dm3

janë llogaritur konstantat e stabilitetit 

matur ndryshimin e potencialit të 

-

stanta janë shumë të afërta me ato të 

 -

het se sa më negativ të jetë potenciali i 

reduktimit të gjysmëvalëssë komplek-

në funksion të konstantave të stabil-

itetit të komplekseve na jep një drejtëz  

Fig.6. Polarogramet e mbivendosura 
të Pb(II) jonik dhe kompleksit Pb(II) 

NTA në oksalate me përqendrim C=0.01 
mol/dm3 

Oksalate 0.01M pH=4.0
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Pb(II) me NTA në oksalate me C=1x10-2 

 (1’, 2’) dhe 1x10- 3 mol/dm3 (1, 2)  në pH=4.0

 

stabilitetit të komplekseve të ndryshme 

nga potenciali i gjysmëvalës
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[9-15] 

kanë llogaritur konstantat e stabilitetit 

të komplekseve të metaleve me ligand 

Përfundimi

me formimin e komplekseve labile 

oksalate të cilat bashkëeksistojnë me 

Rezultatet eksperimentale vërte tu-

-

zultate janë pajtueshmëri me të dhënat 

 

-

67-76
-

comparation of the reversible, quasirevers-
ible and ireversible electrode reactions, 
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Technol
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