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ABSTRAKT
Blerton Abazi1, Arianit A. Reka1
1

Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore, Universiteti i Tetovës, rr. Ilinden p.n., 1200 Tetove, Republika e
Maqedonisë së Veriut

Qëllimi i këtij punimi është karakterizimi fiziko-mekanik, kimik dhe mineralogjik i lëndës së
parë (me anë të analizës së FTIR) të njohur me emrin tridimit. Lënda e parë është marrë në afërsi
të minieres Alshar. Lënda e parë që është hulumtuar në këtë punim, në aspektin makroskopik
paraqet një material me ngjyrë të bardhë e cila lehtë copëtohet dhe imtësohet.
Për karakterizimin kimik dhe mineralogjik janë përdorur analizat ICP-MS dhe FTIR. Sipas
rezultateve të ICP-MS, shohim që në lëndën e parë është dominant oksidi i silicit me 91.31% dhe
me një përqindje shumë të vogël të primesave (papastërtive), që tregon për një pastërti të lartë të
lëndës së parë. Ndërsa sipas analizës së FTIR, janë paraqitur shiritat: 1150-1050 cm-1, 800 cm-1
dhe 490 cm-1, të cilat janë karakteristike për mineralin tridimit.
Fjalet kyçe: karakterizimi mineralogjik, tridimit, FTIR
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HYRJE

Ekzistenca e rehatshme që gëzojmë sot varet nga përdorimi i bollshëm i burimeve minerale.
Pothuajse gjithçka që përdorim është bërë nga materiale që janë nxjerrë nga Toka. Mineralet janë
të rëndësishme për jetën tonë çdo ditë.
Mineralet shfaqin një strukturë të brendshme që ka një formë të rregullt gjeometrike. Për shkak
të kësaj veçorie, mineralet klasifikohen si trupa të ngurtë kristalorë.
Një 'mineral' mund të përkufizohet si një 'përbërje kimike që ndodh natyrshëm', dhe kështu
përfshin një larmi të gjerë të materialeve të ngurta gjeologjike të cilat përfaqësojnë përbërësit më
të thjeshtë të shkëmbinjve.
Më shumë se 5000 minerale të ndryshme tashmë janë identifikuar.
Silikatet përbëjnë rreth 95 % të kores së Tokës, Njësia themelore strukturore e të gjithë
mineraleve silikate është tetraedroni i siliciumit në të cilin një atom silic është i rrethuar dhe i
lidhur (dmth., i koordinuar me) katër atome oksigjeni, secili në cep të një katërkëndësh i rregullt.
Mineralet e silicit përbëjnë një grup të përbërë nga ndonjë prej formave të dioksidit të silicit
(SiO2), duke përfshirë kuarcin, tridiminitin, kristobalitin.

6

I.

PJESA TEORIKE
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1. Mineralet

Nëse shkëmbi mund të mendohet si themeli mbi të cilin qëndron e gjithë jeta në Tokë, mineralet
janë themeli mbi të cilin ndërtohen shkëmbinjtë. Në thelb, mineralet janë përbërësit kimikë më të
thjeshtë që përbëjnë shkëmbinjtë.[1] Mineralet janë blloqet themelore të universit. Mineralet
përbëjnë Tokën, Hënën dhe meteoritët që udhëtojnë nëpër shtrirjet e mëdha të hapësirës.[5]
Një 'mineral' mund të përkufizohet si një 'përbërje kimike që ndodh natyrshëm', dhe kështu
përfshin një larmi të gjerë të materialeve të ngurta gjeologjike të cilat përfaqësojnë përbërësit më
të thjeshtë të shkëmbinjve.[2]
Mineralogjia është dega e gjeologjisë që merret me klasifikimin dhe vetitë e mineraleve.[5]
Një 'mineral industrial' mund të përkufizohet si një material gjeologjik (shkëmb, mineral, lëng
ose gaz) i cili merret nga minierat (në kuptimin e tij më të gjerë) dhe që përfaqëson një lëndë të
parë jo-metalike, jo-lëndë djegëse me vlerë tregtare.[2]
Secili prej afërsisht 3,800 llojeve minerale të njohura ka një strukturë unike kimike dhe fizike.
Të gjithë mineralet janë të ngurta dhe ndodhin si kristale, dhe rregullimet e renditura të
molekulave përsëritëse gjenerojnë formën e kristalit të mineralit. Meqenëse kimia e secilit
mineral është e ndryshme, asnjë dy minerale nuk mund të prodhojë të njëjtët kristale. Kështu,
forma e secilit mineral është unike, një tipar i dobishëm për përcaktimin e identitetit të tij. Kjo
formë unike kristali mund të ndryshojë kur temperatura dhe kushtet e presionit ndryshojnë.[1]
Megjithatë, e njëjta përbërje kimike mund, në disa raste zhvillojnë më shumë se një strukturë
kristali. Për shembull karboni (C) ndodh në natyrë në dy forma:
Grafiti - kristale gjashtëkëndore, shumë të butë, dendësi 2.3 g/cm3
Diamanti - kristale kubike, minerali më i njohur i njohur, dendësia 3.51 g/cm3
Diamantet ndodhin në natyrë në shkëmbinj që janë formuar në presion jashtëzakonisht të lartë.
Për të shndërruar grafit në diamant në laborator kërkon një presion prej ca. 25 kilobarë (25.000
herë presioni atmosferik) në temperaturë të ulët, duke u rritur në 100 kb në rreth 2500°C. Për të
formuar diamante në natyrë, kërkon një presion prej> 30 kb i cili është i barabartë me një thellësi
prej rreth 100 km nën sipërfaqen e Tokës.[4]
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Fig 1. Diagrami fazorë i grafitit dhe diamantit
Mineralet formohen në të gjitha mjediset gjeologjike dhe kështu nën një gamë të gjerë të
kushteve kimike dhe fizike, të tilla si temperatura dhe presioni i ndryshëm. Katër kategoritë
kryesore të formimit të mineraleve janë:






magmatik, në të cilin mineralet kristalizohen nga një shkrirje;
sedimentare, në të cilën mineralet janë rezultat i proceseve të motit, erozionit dhe
sedimentimit;
metamorfike, në të cilën minerale të reja formohen në kurriz të atyre më të hershmeve për
shkak të efekteve të ndryshimit - zakonisht në rritje - të temperaturës ose presionit ose të
dyja në disa lloje ekzistuese të shkëmbinjve (mineralet metamorfike janë rezultat i rritjes
së mineraleve të reja në gjendje të ngurtë pa ndërhyrje i një shkrirjeje, si në proceset
vullkanike)
hidrotermale, në të cilën mineralet precipitojnë kimikisht nga tretësira të nxehta brenda
Tokës.[1]
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Fig 2. Klasifikimmi i shkëmbinjve
Ekzistojnë tre klasa të burimeve minerale - metale, jometale dhe lëndë djegëse. Ari, argjendi,
hekuri, nikeli dhe bakri janë shembuj të burimeve minerale metalike. Mineralet e zakonshme - të
tilla si rëra, zhavorri, gëlqerorët, kripa dhe balta - janë shembuj të burimeve minerale jometalike.
Këto minerale jometalike referohen gjithashtu si minerale industriale. Mineralet e përdorura si
burim i karburantit përfshijnë naftë, gaz dhe qymyr dhe referohen si lëndë djegëse fosile.
Uraniumi, i përdorur për prodhimin e energjisë bërthamore, është një karburant metalik.[5]

1.1. Klasifikimi i mineraleve

Një varg klasifikimesh të bazuara në një larmi kriteresh mallrash është përdorur gjatë 50 viteve
të fundit ose më shumë si mjete për të kuptuar kontekstin gjeologjik, përdorimet e tregut,
përcaktimin e vetive, kontributin ekonomik dhe domethënien statistikore të mineraleve
industriale dhe shkëmbinjve. Çdo qasje ka pikat e forta dhe të dobëta, dhe çdo skemë e
qëndrueshme në një sektor kaq dinamik industrial do të paraqesë në mënyrë të pashmangshme
vetëm një pjesë të tablosë. Bates (1975) shqyrtoi një numër të këtyre skemave dhe krahasimet më
të gjëra janë ndërmarrë nga Kuzvart (1984), Noetstaller (1988) dhe Smith (1999). [3]
1.1.1 Klasifikimi Berzelian (sipas Jons Jakob Berzelius, 1779-1848)
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Mineralet formuese shkëmbore që formojnë shkëmbinj zakonisht ndahen në pesë grupe kryesore.
Shumica dërrmuese (rreth 92 përqind) e të gjithë mineraleve në koren e Tokës ndodhin në grupin
silikat, një ndarje e përbërë nga minerale që përmbajnë rregullime të ndryshme të atomeve të
silicit dhe oksigjenit. Këto dy elementë të bollshëm kombinohen për të formuar tetraedrone
silikon-oksigjeni. Katër grupet e tjera kryesore (të cilat kolektivisht quhen jo-silikate) përbëhen
nga karbonate, okside, sulfide dhe sulfate.
Mineralet karbonate identifikohen nga jonet e tyre karbonatike (CO3)2- dhe ndodhin gjerësisht në
sipërfaqen e Tokës. Ata treten relativisht lehtë në acide.[1]
Oksidet formohen kur jonet e metaleve dhe oksigjenit lidhen me njëri-tjetrin. Lidhjet jonike
midis joneve metalike të ngarkuara pozitivisht dhe joneve të oksigjenit me ngarkesë negative
janë të forta, dhe mineralet e oksidit që rezultojnë shpesh janë të forta dhe të dendura.
Sulfuret janë të ngjashme me oksidet në atë që gjithashtu formojnë lidhje me metalet; megjithatë,
lidhjet nuk janë gjithmonë jonike. Lidhjet kovalente, në të cilat elektronet ndahen ndërmjet
atomeve, dhe lidhjet metalike, në të cilat re të elektroneve ekzistojnë rreth joneve pozitive të
mbushura dendur, gjithashtu ndodhin. Galena (e cila është një mineral plumbi) dhe piriti (një
mineral që përdoret për të rikuperuar hekurin, nikelin dhe disa metale të çmuar) janë shembuj të
sulfureve.
Sulfatet, të njohur nga grupi i tyre karakteristik i squfurit (SO4)2-, janë të ngjashëm me silikatet
në atë që ato formojnë tetraedrone në të cilat një jon qendror është i rrethuar nga katër atome
oksigjeni.[1]

1.1.2. Klasifikimi ekonomik

Wright dhe Burnett (1962) propozuan një klasifikim të trefishtë "komercial" të mineraleve
industriale dhe shkëmbinjve. Bazuar në çmimin për njësi dhe vëllimet e prodhimit, grupet ishin:
1. Çmim i ulët - vëllim i madh: materialet e përdorura në ndërtim të tilla si inerte, gips dhe argjila
e zakonshme
2. Çmim i lartë – vëllim i lartë: borate dhe kripa
3. Çmim i lartë - vëllim i ulët: barit, kianit, beril dhe talk
Secili grup u identifikua gjithashtu se kishte një numër karakteristikash të përbashkëta për sa i
përket madhësisë së tyre të depozitës, shpërndarjes, vendndodhjes, minierave metodat dhe
trajtimi.[3]
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1.1.3. Klasifikimi Gjeologjik

Nga perspektiva e gjeologut, ka shumë për të fituar duke u përpjekur të vendosni një klasifikim
gjenetik në një larmi kaq të gjerë materialesh (Bates, 1960; Harben dhe Bates, 1984). Ndarjet
mbizotëruese kanë qenë të ndritshme, sedimentare, metamorfike dhe sipërfaqësore minerale dhe
shkëmbinj të ndryshuar (Harben dhe Bates, 1984).[3]

1.1.4. Klasifikimet në bazë të përdorimit përfundimtar

Shumë klasifikime janë përqendruar në përdorimin përfundimtar të mineraleve dhe marrëdhëniet
midis tyre, ose përdorimin përfundimtar të kombinuar me parametra të tjerë të rëndësishëm të
industrisë së mineraleve industriale dhe shkëmbinjve. Duke ndjekur punën e Bates (1959) dhe
Wright dhe Burnett (1962), Fisher (1969) kreu një analizë të hollësishme dhe përcaktoi gjashtë
grupet kryesore të përdorimit përfundimtar, të cilat u karakterizuan nga ndryshimi në vlerën e
njësisë, vëllimin e prodhimit dhe parametrat shoqërues:
1. Ndërtimi me shumicë dhe materialet e ndërtimit
2. Materiali i papërpunuar qeramik (përveç gëlqeres dhe materialeve të papërpunuara të
industrisë ose produkteve)
3. Produkte të specializuara të ndërtimit
4. Kimikatet kryesore industriale dhe lëndët e para të plehrave kimike
5. Minerale industriale dhe shkëmbinj
6. Minerale dhe shkëmbinj të një cilësie të veçantë dhe të çmuar[3]
1.1.5.

Vetite e Mineraleve

Dy karakteristikat më të rëndësishme të mineraleve janë përbërja dhe struktura e tyre. Përbërja e
mineraleve përshkruan llojet e elementeve kimikë të pranishëm dhe përpjesëtimet e tyre, ndërsa
struktura e mineraleve përshkruan mënyrën në të cilën atomet e elementeve kimikë janë të
bashkuar.[5] Këto përcaktohen nga përbërja dhe struktura kristalore e mineralit. Karakteristikat
fizike minerale përkatëse përfshijnë formën e jashtme, copëtimin, shkëlqimin, ngjyrën, fortësinë
dhe dendësinë. Disa minerale kanë një shije karakteristike; të tjerët janë magnetikë. Aftësia e një
minerali për të reaguar me HCl të holluar është një veti kimike e përdorur zakonisht.[4]
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Fig 3. Testi me HCl të holluar
Forma kristalore
Çdo mineral ka një formë karakteristike kristali. Disa minerale kanë forma të tilla dalluese që ato
mund të identifikohen lehtësisht pa matur këndet midis faqeve të kristalta.[5]

Forma Kristalore

Fig 4. Forma kristalore
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Pamja 3-dimensionale e një minerali referohet si menyra e rritjes se kristalit[growth habit] te tij.
Kjo, sigurisht, ndikohet kryesisht nga struktura kristalore. Disa terma përshkrues për të
identifikuar zakonin e një kristali janë si më poshtë: (1) prizmatik, (2) acikular (masa të holla, si
gjilpëra), (3) dendritik (që ka një formë bimore), (4) me teh (duket si tehu i një thikë), (5)
prizmatik (i bërë nga prizmat), (6) reniform (masa të rrumbullakosura në formë veshkash) dhe
(7) masiv (pa formë përfundimtare)[5].
Mineralet përshkruhen edhe në termat e binjakëzimit të tyre. Binjakëzimi [twinning] i referohet
një ndër-rritje joparale, simetrike të dy ose më shumë kristaleve të së njëjtës specie. Binjakëzimi
mund të ndodhë nga kontakti dhe rritja dhe mund të shfaqet si një masë rrezatuese e kristaleve
ose kristaleve kontaktuese prekëse që në të vërtetë bashkohen dhe rriten së bashku.[5]
Çarje dhe thyerje
Kjo është tendenca që një mineral të çahet në drejtimet e preferuara përgjatë sipërfaqeve të
rrafshëta.[4] Rezulton nga mënyra në të cilën molekulat e një minerali paketohen së bashku.
Ndarja ndodh përgjatë planeve (rrafsheve) ku lidhjet midis atomeve janë relativisht të dobëta.[5]
Disa kristale zakonisht nuk thyhen në ndonjë drejtim të veçantë, duke reflektuar fortësi afërsisht
të barabarta të lidhjes në të gjithë strukturën e kristalit. Kjo shumë lehtë vërehet te thyerja e
kuarcit. [1]

Thyerja në një drejtim. Shembull: Muskovit

Thyerja në dy drejtime. Shembull : Feldspar

Thyerja në tre drejtime. Shembull: Halit

Thyerja në katër drejtime. Shembull: Kalcit
Fig 5. Shembuj të thyerjes të disa mineraleve
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Shkëlqimi
Cilësia dhe intensiteti i dritës që reflektohet nga një mineral referohet si shkëlqim. Dy grupe
shumë të rëndësishme mineralesh janë ato me shkëlqim metalik dhe ato me shkëlqim jo metalik.
Kuarci ka shkëlqim jo metalik ndërsa piriti ka shkëlqim metalik.[4]

Shkëlqimi
Metalik

Semi - Metalik

Jo Metalik

Fig 6. Shkelqimet e ndryshme te mineraleve varesisht nga natyra e tyre
Ngjyra
Ngjyra rezulton nga gjatësia e valës së dritës që reflektohet nga molekulat e një minerali. Ngjyra
nuk është e besueshme për identifikimin e mineraleve, megjithatë, pasi zakonisht përcaktohet
nga elementë që nuk janë primarë në përbërjen kimike të mineralit. Ky fenomen njihet si
zëvendësim jonik. Për shembull, safirët dhe rubinët janë të dy lloje të të njëtit mineral korundit
(oksid alumini), por janë me ngjyra të ndryshme për shkak të zëvendësimeve të ndryshme
jonike.[5]
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Familja e korundit

Fig 7. Ndryshimet ne ngjyre te oksiditi te aluminit ne varshmeri nga papastertite (inkluzionet)

Fortësia
Fortësia është rezistenca e një minerali ndaj gërvishtjes. Është një veti me të cilën mineralet
mund të përshkruhen në krahasim me një shkallë standarde prej 10 mineralesh të njohur si
shkalla e fortësisë Mohs. Shkalla e fortësisë përcaktohet duke vëzhguar lehtësinë krahasuese ose
vështirësinë me të cilën një mineral gërvishtet nga një tjetër ose nga një mjet çeliku.[1]

Fig 8. Shkalla e fortësisë sipas Mohs-it
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Vija ( Gërvishtja )
Një mineral në formë pluhuri mund të ketë një ngjyrë të ndryshme nga kristalet individuale. Kjo
mund të jetë një tipar i rëndësishëm për identifikimin. Nuk është praktike që të shtypim minerale
për t'i identifikuar ato, kështu që ne përdorim një pllakë porcelani pa ngjyrë të cilën e gërvishtim
me mineralin. Më pas vërehet ngjyra e vijës. Kjo metodë është e vlefshme vetëm për minerale që
janë më të buta se pllaka prej porcelani.[4]
Piriti mineral (FeS2) ka një shkëlqim metalik dhe ka ngjyrë të verdhë bronzi. Ka një dendësi prej
rreth 5 gm / cm3 dhe një fortësi rreth 6. Megjithatë, ka një vijë të zezë. Piriti njihet gjithashtu si
"budallai i artë" sepse ishte gabim i zakonshëm për këtë metal të çmuar që ndodh natyrshëm. Por
ari ka një dendësi prej 19.3 gm / cm3, është shumë më i butë (fortësi = 3) dhe ka një vijë të
verdhë.[4]

Fig 9. Gërvishtja e iritit
Graviteti (dendësia) specifik
Graviteti specifik (G) përcaktohet si raporti ndërmjet peshës së një substance dhe peshës së një
vëllimi të barabartë uji në 4 ° C (39 ° F). Kështu që një mineral me peshë specifike 2 peshon dy
herë më shumë se i njëjti vëllim uji. Meqenëse është një raport, pesha specifike nuk ka njësi.
Pesha specifike e një minerali varet nga peshat atomike të të gjithë elementëve përbërës të tij dhe
nga mënyra në të cilën atomet (dhe jonet) janë të paketuara së bashku. Në seritë minerale speciet
e të cilave kanë struktura thelbësisht identike, ato të përbëra nga elementë me peshë më të lartë
atomike kanë peshë specifik më të lartë.[1]

2. Silikatet

Silikatet përbëjnë rreth 95 përqind të kores së Tokës. Njësia themelore strukturore e të gjithë
mineraleve silikate është tetraedri i silicit në të cilin një atom silici është i rrethuar dhe i lidhur
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(d.m.th. i koordinuar me) katër atome oksigjeni, secili në cep të një katërkëndëshi të rregullt.
Këto njësi tetrahedrale SiO4 mund të ndajnë atome oksigjeni dhe të lidhen në mënyra të
ndryshme, gjë që rezulton në struktura të ndryshme.[1]
Topologjia e këtyre strukturave formon bazën për klasifikimin e silikateve. Për shembull,
sorosilikatet janë minerale silikate të përbërë nga grupe dyfishe tetraedrale në të cilat një atom
oksigjen ndahet nga dy tetraedrone. Inosilikatet tregojnë një strukturë me një zinxhir të vetëm ku
secili tetrahedër ndan dy atome oksigjeni. Filosilikatet kanë një strukturë fletësh në të cilën secili
tetrahedër ndan një atom oksigjeni me secilin prej tre tetraedroneve të tjera. Tektosilikatet
tregojnë një rrjet tre-dimensional të tetraedërve, me secilën njësi tetrahedrale që ndan të gjithë
atomet e saj të oksigjenit.[1]
Nesosilikatet
Formula: (SiO4)4Shembull: Olivin

Sorosilikatet
Formula: ( Si2O7)6Shembull: Hemimorfit

Ciklosilaket
Formula: (Si6O18)12Shembull: Beril

Inosilikatet ( një zinxhirorë)
Formula: (Si2O6)4Shembull: Piroksen

Inosilikatet (zinxhir i dyfishtë)
Formula: (Si4O11)6Shembull: Amfibol
Fillosilikatet
Formula: (Si2O5)2Shembull: Mica

Tektosilikatet
Formula: (SiO4)4Shembull: Kuarci

Fig 10. Skemat e lidhjes strukturore midis silikateve
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2.1.

Mineralet silikate (tektosilikatet)

Mineralet e silicit përbëjnë një grup të përbërë nga ndonjë prej formave të dioksidit të silikonit
(SiO2), duke përfshirë kuarcin, tridimitin, kristobalitin, koesitin, stishovitin, lechatelieritin dhe
kalcedonin. Ato përbëjnë afërsisht 12 përqind të kores së Tokës dhe janë të dytat pas feldspateve
me bollëk mineralesh. Silici paraqitet në shumë forma kristalore me një përbërje shumë të afërt
me atë të dioksidit të silicit, 46.75 % e peshës është silic dhe 53.25 % oksigjen.[1]

Fig 11. Diagram fazorë të modifikimeve alotropike të dioksidit të silicit
Tri format kryesore kristalore të SiO2 (kuarci, tridimiti dhe kristobaliti) kanë struktura kristalore
mjaft të dallueshme, secila me një fushë stabiliteti të përcaktuar mirë në kushtet e ekuilibrit.
Megjithëse shndërrimet nga format α - në β për secilin nga tre mineralet SiO2 përfshijnë vetëm
lëvizje të vogla atomike (shndërrime zhvendosëse), ndryshimet midis kuarcit, tridimititit dhe
kristobalitit janë më përçarëse (transformimet rindërtuese). Ndryshimi nga kuarci në një polimorf
me temperaturë më të lartë duhet të përfshijë thyerjen e lidhjeve Si - O dhe lëvizjen e të dy
atomeve Si dhe O në disa drejtime.[7]
Në temperatura mbi 867 ° C (1,593 ° F), beta-kuarci ndryshon në tridimit, por shndërrimi është
shumë i ngadaltë sepse thyerja e lidhjeve bëhet për të formuar një strukturë më të hapur. Në
presione shumë të larta alfa-kuarci shndërrohet në koesit dhe, në presione akoma më të larta,
stishovite. Faza të tilla janë vërejtur në krateret e goditjes.[1]
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Vetite fizike dhe kimike

Strukturat kristalografike të mineraleve të silicit, përveç stishoviteve, janë vargje tredimensionale të tetraedroneve të lidhura, secila e përbërë nga një atom silici i koordinuar nga
katër atome oksigjeni. Tetraedrët janë zakonisht mjaft të rregullt, dhe distancat e lidhjes silicoksigjen janë 1.61 ± 0.02 Å.
Mineralet e silicit kur janë të pastra janë pa ngjyrë dhe transparente dhe kanë një shkëlqim
qelqor. Ata janë jopërçues të energjisë elektrike dhe janë diamagnetike. Të gjithë janë të fortë
dhe dështojnë nga thyerja e brishtë nën një stres të imponuar.[1]


Përdorimi

Kuarci është i vetmi mineral natyral silicë që përdoret në sasi të konsiderueshme. Miliona tonë
konsumohen çdo vit nga shumë industri. Rëra që është një përbërës thelbësor i betonit është
kryesisht kuarci, ashtu si gur ranor dhe kuarcit që përdoren si gurë ndërtimi. Gur ranor i grimcuar
dhe kuarcit përdoren për ndërtimin e rrugëve dhe hekurudhave, granula për mbulim dhe
rreshtime të kontrollit të erozionit të kanaleve të lumenjve. Kuarci relativisht i pastër kërkohet në
tonazhe të mëdha si një përbërës për prodhimin e qelqit dhe porcelanit. Kuarci dhe varietetet e tij
janë përdorur që nga antikiteti si gurë gjysmë të çmuar, gurë zbukurues dhe sende koleksioniste.
Opali i çmuar, një formë hidrike e silicës, ka qenë një gur i çmuar që nga kohërat romake.[1]

Fig 12. Përdorimi i kuarcit tek bizhuterit e ndryshme dhe në ndërtimtari
2.2 Kuarci

Mineralet dhe shkëmbinjtë e SiO2 luajnë një rol të rëndësishëm në proceset gjeologjike dhe
aplikimet industriale. Kuarci nuk është vetëm minerali më i rëndësishëm i silicës, ai është i
bollshëm në koren e Tokës në shkëmbinjtë magmatikë, metamorfikë dhe sedimentarë. Mineralet
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dhe shkëmbinjtë SiO2 janë formuar nga proceset primare dhe sekondare magmatike,
hidrotermale ose sedimentare ose gjatë diagjenezës dhe metamorfozës (Heaney et al. 1994).[6]

Fig 13. Kristale të kuarcit (variete)
Emri kuarc është një fjalë e vjetër gjermane me origjinë të panjohur, e përdorur për herë të parë
nga Georgius Agricola në 1530.[1]
Varietetet me ngjyra të kuarcit janë të shumta dhe kanë shumë shkaqe. Shumica e ngjyrave
rezultojnë nga përzierjet e inkorporuara mekanikisht brenda kuarcit të imët të kristalizuar ose të
grimcuar, ose mund të jenë të ngjyrosura nga jone të tjera përveç silicit dhe oksigjenit që
ndodhin brenda strukturës së kristalit. Fraksione të vogla prej 1 përqind të peshës së hekurit,
aluminit, manganit, titanit, hidrogjenit dhe atomeve të vegjël alkali, siç janë litiumi dhe natriumi,
janë treguar të jenë shkaku i ngjyrave të ndryshme. Trajtimi i nxehtësisë ose trajtime të ndryshme
të rrezatimit nën atmosferë oksiduese ose zvogëluese përdoren për të ndryshuar një varietet me
ngjyrë në tjetrin.[1]
Varietete, d.m.th faza minerale me të njëjtën përbërje kimike të SiO2 dhe të njëjtën strukturë
kristali, por pamje të ndryshme në formë, ngjyrë ose veti të ndryshme fizike. Midis këtyre
varieteteve janë varietete të ngjyrave të tilla si në rastin e ametistit, kuarcit të “tymosur”, kuarcit
të trëndafilit dhe agatit ose disa fenomene të rritjes si kuarci me fibra dhe skeptër ose kalcedoni
dhe kuarcina (Rykart 1995; Blankenburg et al. 1994).[6]
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Varietet kryesore të kuarcit

Fig 14. Varietet kryesore të kuarcit
Kuarci ekziston në dy forma:
 kuarc alfa-, ose i ulët, i cili është i qëndrueshëm deri në 573°C (1,063 ° F) dhe
 kuarc beta-, ose i lartë, i qëndrueshëm mbi 573°C.
Të dy janë të lidhura ngushtë, me vetëm lëvizje të vogla të atomeve të tyre përbërës gjatë
tranzicionit alfa-beta. Struktura e beta-kuarc është gjashtëkëndor, ose me një grup simetrie të
dorës së majtë ose të djathtë të populluar në mënyrë të barabartë në kristale. Struktura e alfakuarcit është trigonale, përsëri me një grup simetrie të djathtë ose të majtë. Në temperatura mbi
867°C (1,593°F), beta-kuarci ndryshon në tridimit, por shndërrimi është shumë i ngadaltë sepse
thyerja e lidhjeve bëhet për të formuar një strukturë më të hapur. Në presione shumë të larta alfakuarci shndërrohet në koesit dhe presioni akoma më i lartë në stishovite.[1]
Kuarci është një mineral jashtëzakonisht i rëndësishëm në shumë procese industriale. Në nivelin
më të thjeshtë përfaqëson lëndë të parë për prodhimin e gotave, qeramikës dhe formave të
shkritoreve.[7] Kuarci ka një rëndësi të madhe ekonomike. Shumë varietete janë gurë të çmuar,
duke përfshirë ametist, citrinë, kuarc të tymosur dhe kuarc trëndafili. Xhami silicë (i quajtur edhe
kuarci i shkrirë) përdoret në optikë për të transmetuar dritën ultraviolet. Tubat dhe enët e
ndryshme të kuarcit të shkrirë kanë aplikime të rëndësishme laboratorike, dhe fibrat e kuarcit
përdoren në pajisjet e peshimit jashtëzakonisht të ndjeshme.[1]

22

2.2.

Tridimiti

Mineralet e silicit përbëjnë një grup të përbërë nga ndonjë nga format e dioksidit të silict (SiO2),
përfshirë tridymitin.[1]
Tridimitet natyrore zakonisht largohen nga SiO2 i pastër dhe përmbajnë alumin dhe alkale të
konsiderueshme. Tridimiti është sintetizuar nga silika-xheli në prani të florureve dhe karbonateve
të natriumit dhe kaliumit, por përpjekjet për ta prodhuar atë nga silici i pastër amorf në
temperatura dhe presione të ndryshme rrallë kanë qenë të suksesshme.[7]
β-Tridimiti është gjashtëkëndor, dhe struktura e tij vlerësohet më së miri si e formuar nga lidhja e
fletëve paralele me (0001). Fleta formohet nga një rrjet i hapur tetrahedra SiO4, duke ndarë
oksigjenët për të formuar gjashtë unaza anëtare. A-Tridimiti është ortorombike, por struktura e
saj përfshin vetëm ndryshime të vogla nga forma me temperaturë të lartë. Qeliza më e thjeshtë
është ortorombike (pseudo-gjashtëkëndore). Ndryshe nga kuarci, tridimiti ka një strukturë shumë
të hapur që përmban kanale në të cilat mund të bllokohen jonet e mëdha të papastërtisë, duke
ndikuar ndoshta në cilën prej këtyre modifikimeve strukturore është përvetësuar.[7]

Fig 15. Struktura e kuarcit, tridimit dhe kristobalitit!
Treguesit e thyerjes së tridimitit ndryshojnë pak për shkak të pranisë së sasive të ndryshme të Al
dhe Na, materiali sintetik ka një α-1.469, γ-1.473 dhe një dendësi prej 2.26 g/cm3.
Tridimiti dhe kristobaliti mund të identifikohen nga indekset e tyre të thyerjes prej 1.47-1.49 të
cilat janë dukshëm më të ulëta se ai i mjedisit normal (1.54). Binjakëzimi i tridimitit dhe
kristaleve në formë pykë (wedge shaped) janë karakteristikë. Indekset e thyerjes së tridimitit janë
më të ulëta se ato të kristobalitit dhe këto dy minerale ndryshojnë në aspektin optik.
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Vendodhja tipike e tridimitit është në shkëmbinjtë vullkanikë acidë si rholiti, obsidiani, trakiti,
andeziti dhe dakiti. Tridimiti është regjistruar si një mineral i bollshëm në disa prej shtufeve
rholitike të vullkanit terciar shkëmbinjtë e rajonit të San Juan, Colorado, ku pjesërisht vepron si
lidhës për shtufat, duke u kristalizuar pasi u depozitua tufi. Në rite dhe latite kuarci të këtij rajoni
është minerali kryesor i silicës dhe shumë prej shkëmbinjve përmbajnë deri në 25% tridimite.[7]
Tridimiti natyror nuk ka përdorim specifik tregtar.[1]

2.3.

Kristobaliti

Kristobaliti është ndoshta më i pasur në natyrë se sa tridymiti, megjithëse rrallë formohet si
kristale dalluese. Devitrifikimi (shndërrimi nga gjendja e qelqtë në atë kristalore) të vullkaneve
silicore jep kristalite të bollshme të imëta të kristobalitit dhe minerali depozitohet gjithashtu në
mënyrë të shkëlqyeshme në zgavrat dhe çarjet e shumë shkëmbinjve vullkanikë.[1]
β-Cristobaliti është kub dhe struktura e tij mund të përshkruhet në analogji me atë të β -tridymite
pasi bazohet në fletë të ngjashme me gjashtë unaza anëtare të tetrahedrës SiO4. Ndryshimet në
madhësinë e njësisë së qelizës së kristobalitit mund t'i atribuohen papastërtive në ekzemplarët
natyralë, pasi kristobaliti, si tridimiti, ka një strukturë shumë të hapur që mund të akomodojë
lehtësisht jone të huaja. α-Cristobaliti është tetragonal por struktura e tij është shumë e lidhur me
atë të β-cristobalitit.
Megjithëse shndërrimet nga format α në β për secilin nga tre mineralet SiO2 përfshijnë vetëm
lëvizje të vogla atomike (shndërrime zhvendosëse), ndryshimet midis kuarcit, tridimitit dhe
kristobalitit janë më të theksuara (janë transformime rindërtuese).[7]
Kristobaliti, si tridimiti, ka një strukturë shumë të hapur krahasuar me atë të kuarcit, duke lejuar
zëvendësimin e Si4+ nga Al3+ për të balancuar mungesën e ngarkesës. Me anë të acidit silicik
pluhur me ujë në shtypje prej 0.l-0.4 GPa dhe temperaturë prej 330 - 440ºC, faza e parë që
formohet është gjithmonë kristobaliti, i cili më pas shndërrohet në kuarc. Pika e shkrirjes së
kristobalitit është 1713 ± 5ºC. [7]
Kristobaliti shpesh gjindet në sferulitet të zbrazëta (litophysae) në obsidian dhe në rholit, trakit,
andesit, dacit dhe bazalt olivin.
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II. SYNIMI I PUNIMIT

Republika e Maqedonisë së Veriut është e pasur mjaftë me minerale industriale të ndryshme siç
janë: toka diatomike, trepeli, perliti, pumicit, bentonit, etj. [11-24]. Ajo që është për tu theksuar
është se jo të gjitha këto materiale natyrore përdoren si lëndë të para për industritë e ndryshme.
Prej këtu buron edhe synimi i këtij punimi. Synimi i këtij punimi është që të bëhet karakterizimi
fiziko-mekanik, kimik dhe mineralogjik i lëndës së parë (me anë të analizës së FTIR) të një
mostre që fillimisht mendohej se është tokë diatomike, pra një material silikat me qëllim të parë
mundësinë për përdorimin e tij në teknologjinë inorganike. Lënda e parë është marrë në afërsi të
minieres Alshar.
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III. PJESA EKSPERIMENTALE
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3.1. Karakterizimi fiziko-mekanik i lëndës së parë
3.1.1. Karakterizimi makroskopik i lëndës së parë

Lënda e parë për këtë punim të diplomës është marrë në afërsi të minieres Alshar. Nga aspekti
makroskopik, mostra paraqitet në formë të pluhurit me ngjyrë të bardhë. Në figurën 15 është
paraqitur pamja makroskopike e lëndës së parë.

Fig 16. Lënda e parë e imtësuar
3.1.2. Tharja e lëndës së parë

Procesi i tharrjes është hapi i parë gjatë përgatitjes së materialit për procesim të mëtutjeshëm.
Këtu bëhet largimi i molekulave të ujit me anë të nxehtësisë, me synimin që të bëhet
karakterizimi sa më i saktë i lëndës së parë. Temperatura në të cilën bëhet tharrja në masë
konstante është 105°C. Matja e ndryshimit në masë bëhet në intervale nga 30 minuta. Procesi i
tillë do të vazhdojë derisa të ketë arritur masa konstante e mostrës tonë, pra derisa dy matjet e
fundit të njëpasnjëjshme të na tregojne se masa nuk ka ndryshuar.

3.1.3. Përcaktimi i humbjes gjatë pjekjes

Përcaktimi i humbjes gjatë pjekjes, është proces që bëhet në furrë. Në pot vendoset mostra dhe
kështu bëhet pjekja në temperaturë prej 1000°C në një interval kohor prej 60 minuta. Humbja
gjatë pjekjes përcaktohet me formulën si në vijim:
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𝐻𝑚 =

𝑚1 − 𝑚2
× 100%
𝑚𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

Hm – humbja në masë
m1 – masa e potit dhe masa mostrës para pjekjes
m2 – masa e potit dhe masa e mostrës pas pjekjes
mmostrës – masa e mostrës para pjekjes

𝐻𝑚 =

32,64𝑔 − 32,38𝑔
× 100%
4,89𝑔
Hm = 5.317%

Humbja gjatë pjekjes së lëndës së parë është 5.31% dhe kryesisht i atribuohet humbjes së ujit të
lidhur kimikisht si dhe djegjes së lëndëve organike që janë prezentë në mostër.

3.2. Karakterizimi kimik i mostrës me ICP-MS
Spektrometria e masës plazmatike të bashkuar në mënyrë induktive (ICP-MS) është një teknikë
analitike që mund të përdoret për të matur elementët në nivelet e gjurmës. Matja e elementëve
gjurmë në mostrat e ndryshme është e dobishme në një numër të madh të mjediseve në të cilat
përdoret kjo teknikë. Nga një perspektivë laboratorike, mbase përparësia më e rëndësishme e
ICP-MS është aftësia e tij me shumë elementë, e cila lejon që shumë elementë të maten
njëkohësisht në një analizë të vetme.
Ekzistojnë gjashtë ndarje themelore të instrumentit të ICP-MS: sistemi i futjes së mostrës,
plazma e bashkuar induktivisht (ICP), ndërfaqja (interface), optika jonike, analizuesi i masës dhe
detektori. Mostrat e lëngshme nebulizohen fillimisht në sistemin e futjes së mostrave, duke
krijuar një aerosol të imët që më pas transferohet në plazmën e argonit. Plazma me temperaturë
të lartë atomizon dhe jonizon kampionin, duke gjeneruar jone të cilat më pas nxirren përmes
regjionit të ndërfaqes (interface) dhe në një grup thjerrëzash elektrostatike të quajtura optikë
jonike. Optika e joneve përqendron dhe drejton rrezen e joneve në analizuesin e masës
katërkëmbëshe. Analizuesi i masës ndan jonet sipas raportit të tyre të ngarkesë - masë (m / z),
dhe këto jone maten në detektor.[9]
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Fig 17. Instrumenti I ICP-MS
Tabela 1. Rezultatet e analizes ICP-MS
Oxides
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
TiO2
CaO
MgO
K2O
Na2O
P2O5
LOI
Total

Mass %
91.31
1.79
0.328
0.004
0.055
0.132
0.208
0.526
0.254
0.001
5.31
99.91

Në bazë të rezultateve të paraqitura në tabelen 1, shohim që në lëndën e parë dominant është
oksidi i silicit me 91.31% dhe me një përqindje shumë të vogël të primesave (papastërtive) që
nuk janë më shumë se 3.298%. Prej papastërtive oksidi i aluminit është me 1.79%, ndërsa oksidi
i hekurit është nën 0.4%, dhe kjo përqindje e vogël e hekurit rezulton që mostra mos të jetë e
ngjyrosur, duke e bërë atë me potencial për përdorim në industri te ndryshme.

3.3. Karakterizimi mineralogjik

Në teknologjinë inorganike përdoren metoda të ndryshme instrumentale të analizës me qëllim të
karakterizimit të lëndës së parë. Në hulumtimin tonë, si metodë për karakterizimin e materialit
është perdorur analiza FTIR apo ndryshe Spektroskopia Infrared.
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3.3.1. Analiza FTIR

Spektrometrat FTIR (Spektrometri Infrared Transform Fourier) përdoren gjerësisht në sintezën
organike, shkencën e polimerit, inxhinierinë petrokimike, industrinë farmaceutike dhe analizën e
ushqimit. Për më tepër, meqenëse spektrometrat FTIR mund të hidhen në kromatografi,
mekanizmi i reaksioneve kimike dhe zbulimi i substancave të paqëndrueshme mund të hetohet
me instrumente të tillë.[8]

Fig 18. Spektroskopia FTIR
Spektroskopia e absorbimit infra të kuqe është metoda që shkencëtarët përdorin për të përcaktuar
strukturat e molekulave me thithjen karakteristike të rrezatimit infra të kuqe të molekulave.
Spektri infra të kuq është spektri vibracional molekular. Kur ekspozohen ndaj rrezatimit infra të
kuq, molekulat e mostrës absorbohen në mënyrë selektive rrezatimin me gjatësi vale specifike që
shkakton ndryshimin e momentit dipol të molekulave të mostrës. Si pasojë, nivelet e energjisë
vibruese të molekulave të mostrës transferohen nga gjendja themelore në atë të eksituar.
Frekuenca e pikut të thithjes përcaktohet nga dallimi (mungesa) i energjisë vibruese.
Numri i piqeve (shiritave) të thithjes lidhet me numrin e lirisë vibruese të molekulës. Intensiteti i
piqeve të absorbuar lidhet me ndryshimin e momentit të dipolit dhe mundësinë e kalimit të
niveleve të energjisë. Prandaj, duke analizuar spektrin infra të kuq, mund të merret lehtë
informacioni i bollshëm i strukturës së një molekule. Shumica e molekulave janë infra të kuqe
aktive, përveç disa molekulave diatomike homonukleare si O2, N2 dhe Cl2 për shkak të
ndryshimit zero të dipolit në vibrimin dhe rrotullimin e këtyre molekulave.
Ajo që e bën spektroskopinë infra të kuqe edhe më të dobishme është fakti që ajo është e aftë të
analizojë të gjitha mostrat e gaztë, të lëngët dhe të ngurtë. Rajoni i zakonshëm i përdorur për
spektroskopinë e infra të kuqe është 4000 ~ 400 cm-1 sepse rrezatimi absorbues i shumicës së
përbërjeve organike dhe joneve inorganike është brenda këtij rajoni.[8]
Analiza FTIR përdoret për të:
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 Identifikon dhe karakterizon materiale të panjohura (p.sh., filma, trupa të fortë, pluhura
ose lëngje)
 Identifikon ndotjen në ose në një material (p.sh., grimca, fibra, pluhura ose lëngje)
 Identifikon aditivët pas nxjerrjes nga një matrix polimer
 Identifikon oksidimin, dekompozimin ose monomeret e pakuruar në hetimet e analizës së
dështimit[8]

Figura 19. Analiza FTIR e mostrës

Në bazë të rezultateve të paraqitura në figurën 19, shohim që në spektrin e dhënë kemi shiritat
karakteristik për mostrën, ku:
-

-

në regjionin prej 1150-1050 cm-1 paraqitet shiriti (dhe shoulder) ku kemi vibrimet
(stretching) simetrik dhe asimetrik të lidhjes Si-O-Si,
në regjionin afërsisht 800 cm-1 kemi shiritin të vibrimeve deformuese në rrafsh të cilat
janë simetrike dhe asimetrike (rocking dhe scissoring) që i korenspodojnë lidhjes Si-O
dhe
në regjionin afërsisht prej 490 cm-1 paraqiten sinjal i fortë i vibrimeve jashtë rrafshit të
cilat janë simetrike dhe asimetrike (twisting dhe wagging) të lidhjes Si-O. [10]
Shiriti në regjionin prej 3700-3300 cm-1 paraqitet H2O me një bandë (shoulder) të dobët
ku kemi kemi vibrimet stretching simetrike dhe asimetrike.
Shiriti në 1630 cm-1 është si rezultat i prezencës së molekulave të ujit në mostër.

31

PËRFUNDIMI
Në bazë të karakterizimit fiziko-mekanik dhe mineralogjik të lëndës së parë dhe rezultateve të
analizave si ICP-MS dhe FTIR të paraqitura në pjesën eksperimentale vijmë në konkludim si në
vijim:





Në aspektin fiziko-mekanik, lënda e parë është me ngjyrë të bardhë dhe që shumë lehtë
imtësohet.
Sipas rezultateve të ICP-MS , shohim që në lëndën e parë është dominant oksidi i silicit
me 91.31% dhe me një përqindje shumë të vogël të primesave (papastërtive) që nuk janë
më shumë se 3.298%. Prej papastërtive oksidi i aluminit është me 1.79%, ndërsa oksidi i
hekurit është nën 0.4%.
Sipas analizës së FTIR, janë paraqitur shiritat karakteristik të tridimitit në vijim: 11501050 cm-1, 800 cm-1 dhe 490 cm-1.

Në bazë të këtyre analizave vijmë në perfundimin që lënda e parë e marrë në afërsi të minierës
Alshar, është tridimit me pastërti të lartë si nga aspekti kimik dhe ai mineralogjik dhe si i tillë
është material potencial për prodorim në teknologjinë inorganike si material për fitimin e
qeramikave të bazuara në SiO2, dhe në veçanti të qeramikës së bazuar në tridimit (qeramikës
speciale).
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