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PËRMBLEDHJE

Në këtë studim, për herë të parë, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore të polimerëve, është përdorur metoda e triodës kurorë. Ngarkimi i
modelit është realizuar me anën e shkarkesës kurorë, ndërsa është matur rryma e
ngarkimit dhe potenciali sipërfaqësor i modelit. Fillimisht, është formuluar një teori e
përgjithshme e kalimit të rrymës në model, në rastet e një varësie lineare dhe
kuadratike të saj nga potenciali i grilës. Mbas marrjes së të dhënave eksperimentale,
është hartuar metodika konkrete e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore, grafikisht dhe analitikisht. Rezultatet e marra me mënyrën analitike janë
shumë të përafërta me ato të marra me mënyrën grafike, fakt që dëshmon për
saktësinë e formulave të propozuara për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore. Po ashtu, nga studimi i efektit të polaritetit të kurorës, dalin
përfundime të pritshme nga ana teorike si dhe dëshmojnë për saktësinë e dy mënyrave
të përcaktimit. Krahas metodës së triodës kurorë, për përcaktimin e përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, është përdorur edhe metoda e rënies së potencialit
sipërfaqësor. Ndërsa, për përcaktimin e varësisë nga temperatura të përcjellshmërisë
elektrike specifike sipërfaqësore dhe vëllimore janë përdorur metodat klasike të
matjes, të zgjedhura dhe të përgatitura me kujdes. Rezultatet e marra tregojnë
përputhje të plotë me konsideratat teorike në aspektin e varësisë nga temperatura si
edhe nga energjia e aktivizimit.

Fjalë kyçe: polimerët, përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, metoda e triodës
kurorë, kurora pozitive, kurora negative, varësia nga temperatura, enegjia e
aktivizimit
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ABSTRACT

In this study, for the first time, the corona triode method, for the determination of
volume conductivity, is used. The samples were corona charged, meanwhile the
charging current and the surface potential of the sample can be measured. A general
theory of flowing of the current through the sample, when it depends linearly and
quadratically on the grid potential, is formulated. Based on the experimental data, an
effective methodology for the determination of volume conductivity, graphically and
analytically, is composed. The results obtained by the analytical method, are closely
similar to the graphical method results, indicating that the proposed formulae allow
the determination of volume conductivity of polymers with accuracy. Furthermore,
the effect of polarity on the volume conductivity was studied. The results obtained
confirm the expected theoretical considerations and also indicate the accuracy of both
methods. In addition to the corona triode method, for the determination of the volume
conductivity, the surface potential decay method is used, as well. Meanwhile, the
dependence of surface and volume resistivity on temperature is determined by
carefully chosen classical methods. The results obtained, for temperature dependence
and activation energy, are in full accordance with the theoretical considerations.

Keywords: polymers, volume conductivity, corona triode method, positive corona,
negative corona, temperature dependence, activation energy
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HYRJE

Polimerët natyralë konsiderohen si “blloqet ndërtuese” të të gjitha klasave të
organizmave të gjallë. Natyra e vërtetë e tyre filloi të kuptohej në shekullin e XX, me
prodhimin e polimerëve sintetikë. Sot, falë superioritetit të vetive të tyre fizike dhe
kimike, dendësisë së vogël, kostos së ulët dhe lehtësisë për t’u përpunuar, polimerët
sintetikë kanë zëvendësuar shumë prej materialeve tradicionale [1-4]. E ardhmja do të
jetë e lidhur, jo vetëm me prodhimin e polimerëve të rinj, por edhe me modifikimin
dhe përmirësimin e vetive të polimerëve ekzistues [1] [3].
Përcjellshmëria elektrike specifike, konsiderohet një parametër i rëndësishëm i
karakteristikave elektrike të polimerëve, tradicionalisht e përcaktuar me metoda
klasike “statike” të standartizuara (sistem elektrodash) [5] [6]. Por, krahas tyre, për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore është përdorur edhe një
metodë “dinamike”, që bazohet në efektet e rrezatimit elektronik, në modelet e holla
të polimerëve [7] [8].
Ky punim, ka për qëllim kryesor krijimin e një metodike të re, për përcaktimin e
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, të prezantuar si metoda e triodës
kurorë. Sistemi i triodës kurorë, një sistem prej tri elektrodash, i përzgjedhur për të
realizuar shkarkesën kurorë për ngarkimin e modelit, u realizua nga B. Gros (Gross)
në vitet ’70. Prakticiteti, si pasojë e gjeometrisë relativisht të thjeshtë, dhe shpejtësia e
ngarkimit, konsiderohen ndër avantazhet e kësaj metode.
Kjo metodikë kombinon, për herë të parë, dy mënyra për përcaktimin e
përcjellshmërisë elektrike specifike të polimerëve, grafike dhe analitike, në rastet e
një varësie lineare dhe kuadratike të rrymës në model nga potenciali i grilës, të
zbuluara eksperimentalisht. Formulat analitike të propozuara, për dy rastet e
ndryshme të varësive, mundësojnë përcaktimin në mënyrë komode dhe me saktësi të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore.
Në kapitullin e parë, në trajtimin teorik, diskutohet kryesisht rreth përcjellshmërisë
elektrike në polimerë, me synimin për të kuptuar natyrën e bartësve të ngarkesës, si
aktorët kryesorë të përfshirë në këtë proces. Duke qënë se, në polimerë mund të
shfaqen njëkohësisht disa mekanizma të ndryshëm të transportit të ngarkesës
elektrike, vështirësohet mjaft identifikimi dhe përcaktimi i kontributit të secilit prej
tyre, qoftë teorikisht apo eksperimentalisht. Këta mekanizma varen direkt nga vetitë
elektrike të vetë polimerit.
Në kapitullin e dytë prezantohen, në mënyrë të detajuar, aspekte teorike të
mekanizmave të gjenerimit të shkarkesës kurorë, pozitive dhe negative, të përzgjedhur
për ngarkimin e modeleve në studim. Me rëndësi konsiderohet jo vetëm njohja e
procesit të ngarkimit, por edhe njohja e procesit të rënies së potencialit sipërfaqësor në
polimerë dhe e parametrave përgjegjës për mekanizmin e saj. Kjo mund të përbëjë një
mënyrë për monitorimin e mekanizmave të transportit të ngarkesës, si edhe për
përcaktimin e karakteristikave elektrike të tyre.
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Në kapitullin e tretë, trajtohet mënyra e përgatitjes së modeleve për eksperimentim si
edhe metodika e përdorur konkretisht në matjet eksperimentale. Në fund janë
paraqitur edhe aparaturat e përdorura për matjet, të shoqëruara me shpjegime të
hollësishme mbi parimin e punës së tyre.
Në kapitullin e katërt, mbas përpunimit të të dhënave eksperimentale, fillimisht, është
formuluar një teori e përgjithshme e kalimit të rrymës në model, në rastet e një varësie
lineare dhe kuadratike të saj nga potenciali i grilës. Në bazë të metodikës konkrete të
hartuar, është përcaktuar përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, grafikisht dhe
analitikisht, për polimerët në studim. Rezultatet e marra me anë të metodës së triodës
kurorë janë krahasuar me ato të metodave të tjera, “statike” të standartizuara dhe
“dinamike”, dhe janë nxjerrë përfundimet përkatëse.
Në kapitullin e pestë, diskutohet efekti i polaritetit, në përcjellshmërinë elektrike
specifike vëllimore, të përcaktuar me metodën e triodës kurorë, në rastin e një varësie
lineare të rrymës në model nga potenciali i grilës. Duke patur parasysh natyrën e
ndryshme të kurorave të dy polariteteve, rezultatet që dalin janë të pritshme nga ana
teorike si dhe dëshmojnë për saktësinë e dy mënyrave të përcaktimit.
Në kapitullin e gjashtë, prezantohet një tjetër metodë e përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, metoda e rënies së potencialit sipërfaqësor. Në këtë rast,
mekanizmi kryesor i rënies së potencialit sipërfaqësor, konsiderohet ai i
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të polimerit. E veçanta e kësaj metode
është kohëzgjatja e madhe e matjes. Kjo metodë dëshmon përsëri saktësinë e
mënyrave grafike dhe analitike, si edhe jep rezultate të pritshme, në përputhje me
konsideratat teorike përsa u përket vlerave të përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore, për polaritete të ndryshme të kurorës.
Kapitulli i shtatë, plotëson punimin edhe me varësinë nga temperatura të
përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore dhe vëllimore. Janë përdorur
metodat klasike të matjes, të zgjedhura dhe të përgatitura me kujdes. Rezultatet e
marra tregojnë përputhje të plotë me konsideratat teorike në aspektin e varësisë nga
temperatura si edhe nga energjia e aktivizimit.
Në fund, është bërë një përmbledhje e përfundimeve dhe rekomandimeve për të
ardhmen.
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KAPITULLI I

1. POLIMERËT, VETITË E TYRE ELEKTRIKE DHE MEKANIZMAT E
PËRCJELLSHMËRISË
1.1 Polimerët dhe rëndësia e tyre
Polimerët natyralë si ADN-ja, ARN-ja, proteinat dhe biopolimerë të tjerë,
konsiderohen si “blloqet ndërtuese” të të gjitha klasave të organizmave të gjallë.
Natyra e vërtetë e tyre filloi të kuptohej në shekullin e XX, me prodhimin e
polimerëve sintetikë. Bakeliti ishte polimeri i parë sintetik i prodhuar në vitin 1909.
Sot, është e mundur të prodhohen polimerë që gëzojnë pothuajse të gjitha cilësitë e
kërkuara për një zbatim të caktuar, kjo falë njohjes më të mirë të natyrës kimike,
strukturës dhe vetive të polimerëve si edhe përparimit të teknikave të polimerizimit
[1]. Superioriteti i vetive të tyre fizike dhe kimike, dendësia e vogël, kostoja e ulët dhe
lehtësia për t’u përpunuar, kanë bërë që polimerët sintetikë të zëvendësojnë shumë
prej materialeve tradicionale [2-4]. E ardhmja do të jetë e lidhur jo vetëm me
prodhimin e polimerëve të rinj, por edhe me modifikimin dhe përmirësimin e vetive të
polimerëve ekzistues [1] [3].
1.2 Natyra kimike e polimerëve
Polimerët, nga greqishtja ‘poli’ (shumë) dhe ‘meros’ (pjesë), janë makromolekula të
përbëra nga një numër i madh njësish strukturore më të vogla (monomerë), që lidhen
midis tyre me lidhje kovalente [1] [9]. Shumica e polimerëve janë organikë dhe
skeleti i tyre, në formë zinxhirësh të gjatë e fleksibël, përbëhet kryesisht prej atomeve
të karbonit, shpeshherë të kombinuar me oksigjen dhe azot, në lidhje anësore me
atome hidrogjeni ose radikale. Figura 1.1 paraqet shembullin e strukturës kimike të
një polimeri, atë të nailonit 6,6.

Figura 1.1 Struktura kimike e nailonit 6,6, ( C12 H 22 N2O2 )n .
1
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Natyra e lidhjes kimike në polimer ka një ndikim të drejtpërdrejtë në cilësitë e tij
elektrike. Atomet e karbonit në një polimer janë të lidhur së bashku, me lidhje të forta
kovalente. Një atom karboni neutral ka gjashtë elektrone, të cilat mbushin orbitalet 1s
, 2s dhe 2 p , duke dhënë një konfiguracion elektronik 1s 2 2s 2 2 p 2 . Kur një atom
karboni formon një lidhje me një atom tjetër, një elektron s kalon drejt orbitalit të lirë
3
p , duke dhënë një konfiguracion sp , ( s, px , p y , pz ), të shtresës më të jashtme të
valencës. Këto orbitale elektronike në lidhje janë të hibridizuara dhe funksionet e tyre
valore, kanë formën e treguar në Figurën 1.2.

Figura 1.2 Orbitalet hibride sp 3 [10].

Hibridet sp3 lejojnë një shkallë më të madhe mbulimi në formimin e lidhjes me një
atom tjetër, duke prodhuar lidhjet e forta kovalente, lidhjet  .
Hibridizimi sp 2 prodhon tre orbitale hibride, të orientuara me 120 në lidhje me
njëra-tjetrën. Ndërsa, orbitali p i mbetur ( pz ), i cili shtrihet pingul me planin e
lidhjeve  , është i gatshëm të formojë  - orbitalet shtesë, me orbitalin pz të atomit
fqinjë. Lidhja  që rezulton, do të formohet paralelisht me lidhjen  ekzistuese,
duke çuar në një lidhje dyfishe (Figura 1.3).

Figura 1.3 Orbitalet hibride sp 2 [10].
2

Studim mbi elektrizimin e polimerëve
Hibridizimi sp çon në një lidhje trefishe. Orbitalet hibride sp shtrihen në një plan,
me kënd 180 midis tyre dhe mund të formojnë lidhje  bashkëlineare. Për pasojë,
dy p -elektrone janë të lirë të formojnë lidhjet  , të drejtuara sipas lidhjeve 
(Figura 1.4).

Figura 1.4 Orbitalet hibride sp [10].

Përbërjet e karbonit që përmbajnë lidhje  , të formuara nga orbitalet hibride sp 3 ,
janë quajtur të ngopura, ndërsa përbërjet ku orbitalet formojnë lidhje shumëfishe
midis atomeve të karbonit, të pangopura. Përbërjet e pangopura janë kimikisht më pak
të qëndrueshme sesa përbërjet e ngopura, për arsye se elektronet në lidhjet  janë të
lidhura më dobët sesa elektronet në lidhjet  . Lidhja e dobët e elektroneve në lidhjet
 , bën që përbërjet e pangopura të kenë mundësinë për të shfaqur edhe sjellje
metalike ose gjysmëpërcjellëse [11].
Meqënëse, për formimin e lidhjeve kimike, atomet venë në dispozicion elektronet e
valencës, atëherë tipi i lidhjes do të varet nga konfiguracioni elektronik i atomeve.
Lidhjet quhen parësore kur molekulat krijohen nga lidhja midis tyre e atomeve, me
anë të elektroneve të valencës. Në rastin e polimerëve, lidhjet parësore janë lidhjet
kovalente, që krijohen kur dy atome ndajnë një ose më shumë çifte elektronesh të
valencës, për të siguruar qëndrueshmëri [1] [9] [12] [13].
Lidhjet dytësore nuk kanë të bëjnë me elektronet e valencës, por me tërheqjen midis
molekulave, duke nxitur bashkimin e tyre në grupe. Këto njihen ndryshe edhe si forca
ndërmolekulare, më të dobëta sesa lidhjet parësore. Të pranishme në polimerë janë
forcat e Van der Valsit (Van der Waals), lidhjet hidrogjenore dhe lidhjet dipolare.
Forcat e Van der Valsit, tipi më i dobët i bashkëveprimit ndërmolekular në polimerë,
lindin si rezultat i krijimit të dipoleve me jetëgjatësi shumë të shkurtër, si pasojë e
lëvizjes së elektroneve rreth bërthamës. Mund të ndodhë që qendra e ngarkesës
negative të elektroneve të mos përputhet me qendrën e ngarkesës pozitive, duke çuar
në lindjen e një dipoli të çastit, edhe nëse kemi të bëjmë me një material jopolar.
Lidhjet hidrogjenore, me natyrë elektrostatike, lindin kur atomi i hidrogjenit tërhiqet
me një atom të vogël elektronegativ, brenda një molekule. Për nga fortësia, zenë vend
midis lidhjes kovalente dhe forcave të Van der Valsit.
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Forcat e bashkëveprimit dipolar vijnë si rezultat i mospërputhjes së qendrës së
ngarkesës pozitive me atë të ngarkesës negative në molekulë, për shkak të
shpërndarjes josimetrike të elektroneve të valencës rreth molekulës. Kjo e bën atë të
sillet si një dipol i përhershëm [1] [9] [12] [14].
1.3 Klasifikimi i polimerëve
Klasifikimi i polimerëve mund të bëhet në mënyra të ndryshme, mbi bazën e origjinës
(natyralë dhe sintetikë), mbi bazën e strukturës (linearë, të degëzuar, të kryqëzuar ose
rrjetorë; amorfë ose kristalinë), mbi bazën e kompozimit (mund të jenë të përbërë
vetëm nga një tip monomeri (homopolimerë)), ose nga tipe të ndryshme (kopolimerë),
apo mbi bazën e vetive të tyre (termoplastika, elastomerë dhe termosete) [1] [9].
Termoplastikat përbëjnë pjesën më të madhe të polimerëve në përdorim dhe janë
relativisht të buta. Ato përbëhen nga molekula lineare ose të degëzuara, që zbuten apo
shkrijnë kur ngrohen dhe forcohen kur ftohen, gjatë proceseve plotësisht të
kthyeshme. Kristalizohen vetëm pjesërisht, pjesa tjetër mbetet në gjendje amorfe.
Elastomerët janë polimerë rrjetorë, me shkallë të ulët të lidhjeve të kryqëzuara dhe që
kanë aftësinë t’i rikthehen formës së tyre fillestare pas një deformimi elastik. Në
gjendje të pastresuar, elastomerët janë amorfë dhe kanë vargje molekulare të
përdredhur dhe të nyjëzuar fort. Gjatë zbatimit të një ngarkese tërheqëse, vargjet
shpërdridhen dhe zgjaten në drejtim të sforcimit. Lidhjet kryq parandalojnë
rrëshqitjen e vargjeve molekulare. Pas ndërprerjes së sforcos, vargjet kërcejnë prapa,
si në gjendjen e pastresuar.
Termosetet janë polimerë rrjetorë, me shkallë të lartë të lidhjeve të kryqëzuara, më të
fortë dhe më të qendrueshëm sesa termoplastikat. Kanë aftësinë të ngurtësohen në
mënyrë të përhershme dhe nuk zbuten kur ngrohen përsëri. Ngrohja në temperatura të
larta mund të shkaktojë edhe shkatërrimin e polimerit [4] [9] [15].
1.4 Vetitë elektrike të polimerëve
Përcjellshmëria elektrike specifike (gjithashtu edhe rezistenca elektrike specifike) e
materialeve, siç mund të vërehet edhe nga grafiku i përcjellshmërisë elektrike
specifike (Figura 1.5), varion në një diapazon të gjerë, prej rreth 45 rendesh madhësie,
si asnjë veti tjetër e materialeve.
Përcjellshmëria elektrike specifike e materialeve jopërcjellëse gjendet brenda
diapazonit 10−20 − 10−10 Sm-1 , ajo e materialeve gjysmëpërcjellëse është e rendit
10−10 − 104 Sm-1 dhe për materialet metalike ~ 108 Sm-1 . Ndërsa, superpërcjellësit
shfaqin përcjellshmëri elektrike specifike jashtëzakonisht të larta,  1025 Sm-1 [14].
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Figura 1.5 Vlerat e përcjellshmërive elektrike specifike të polimerëve, krahasuar me ato të
materialeve të tjera [9].

Polimerët konsiderohen si materiale molekulare me shkallë të lartë çrregullsie, që për
nga struktura mund të jenë amorfë, kristalinë ose gjysmëkristalinë. Secili zinxhir
molekular në polimer përbën një njësi të veçantë, me një strukturë, vendosje
hapësinore dhe orientim të caktuar, që bashkëvepron dobët me zinxhirët fqinjë.
Në strukturën e tyre dallohen tre nivele. Natyra kimike e njësive përbërëse të
polimerit përcakton nivelin e parë të strukturës, ndërsa vendosja hapësinore e tyre
brenda molekulës përcakton nivelin e dytë të strukturës (mikrostruktura). Niveli i tretë
i strukturës, ose makrostruktura, lidhet me orientimin e zinxhirëve të polimerit [16].
Kjo e bën diskutimin rreth përcjellshmërisë elektrike të polimerëve mjaft kompleks
dhe aspak të thjeshtë. Megjithatë, një pikë e përshtatshme për fillimin e diskutimit
lidhur me procesin e përcjellshmërisë elektrike, është ekuacioni bazë:

 = qn

(1.1)

Përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore,  , është e lidhur me dy parametra të
rëndësishëm, siç janë përqendrimi i bartësve të ngarkesës, n dhe lëvizshmëria e
bartësve të ngarkesës,  , e përcaktuar si shpejtësia mesatare e bartësve, u , për njësi
të fushës elektrike, E :
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=

u
E

(1.2)

ku, q është ngarkesa elektrike e bartësve.
Është e kuptueshme që çdo proces që shpie në ndryshimin e këtyre parametrave,
ndikon në mekanizmin e transportit të ngarkesës elektrike e për pasojë edhe në
përcjellshmërinë elektrike specifike.
Në rastin e polimerëve, për përcaktimin e përqendrimit dhe lëvizshmërisë së bartësve
të ngarkesës, kërkohet njohje jo vetëm e morfologjisë, e kristalinitetit, e nivelit të
papastërtive, e defekteve strukturore, por edhe e metodës së përpunimit, e kushteve të
përgatitjes së modeleve për eksperimentim (temperaturës, lagështirës, cilësive
elektrono-donore apo akseptore të gazit rrethues), apo e fushës së zbatuar.
Përcjellshmëria elektrike specifike e plotë, kur kontribuojnë më shumë sesa një lloj
bartësish ngarkese, do të jetë kontributi i të gjithë llojeve të bartësve të ngarkesës [2]
[14] [16] [17].
1.5 Modeli i bandave energjitike për polimerët
Mekanizmi i përcjellshmërisë në përcjellës dhe gjysmëpërcjellës, përshkruhet nga
teoria e bandave energjitike. Mirëpo, për të bërë një diskutim të detajuar lidhur me
përcjellshmërinë në polimerë, në mungesë të rregullsisë së largët, lind nevoja e një
modeli bandash, të modifikuar [2] [18]. Polimerët konsiderohen kristale molekulare,
që karakterizohen jo vetëm nga lidhje shumë të forta kovalente midis molekulave, por
edhe nga forca lidhëse ndërmolekulare, shumë të dobëta, siç janë ato të Van der Valsit
[14].
Diagrama e bandave energjitike, për një atom të vetëm, për një grup atomesh dhe për
një rrjetë kristalore, paraqitet në Figurën 1.6.

Figura 1.6 Diagrama e bandave energjitike, për një atom të vetëm, për një grup atomesh dhe
për një rrjetë kristalore. E është energjia e gjendjes, N ( E ) - dendësia e gjendjeve, a largësia ndëratomike, EHFMO dhe ELUMO - përkatësisht, energjia e orbitalit molekular më
të lartë të mbushur dhe e atij më të ulët bosh, EF - energjia e nivelit Fermi, ndërsa EBV
dhe EBP , përkatësisht energjitë e bandës së valencës dhe bandës së përcjellshmërisë [19].
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Nëse marrim në konsideratë një atom të vetëm, ai karakterizohet nga orbitali i tij
molekular më i lartë i mbushur dhe orbitali molekular më i ulët bosh. Kur një grup
atomesh afrohen dhe bashkëveprojnë për të formuar një trup të ngurtë kristalin,
funksionet valore të elektroneve prej orbitaleve me të njëjtën energji fillestare,
mbivendosen. Kur numri i atomeve është i madh, krijohen bandat, të përbëra nga
nivele energjie diskrete (shumë afër njëri-tjetrit) për secilin nga atomet ndërveprues.
Në një trup të ngurtë kristalin, banda më e lartë e mbushur në zeron absolute njihet si
banda e valencës, ndërsa banda më e ulët bosh është quajtur banda e përcjellshmërisë.
Çarja midis këtyre bandave konsiderohet një zonë e ndaluar për elektronet, pasi këtu
nuk ekzistojnë gjendje energjitike për to [9] [14] [16]. Natyra e bashkëveprimit
ndërmolekular, i cili mund të jetë i fortë ose i dobët, përcakton edhe gjerësinë e
bandës energjitike [16].
Në një kristal me lidhje kovalente, në temperaturën zero absolute, elektronet do të
mbushin nivelet energjitike me energjinë më të ulët. Në varësi të faktit nëse secili
atom ka një numër tek ose çift elektronesh të valencës, banda më e lartë e mbushur do
të jetë plotësisht e mbushur ose gjysmë e mbushur. Me rritjen e temperaturës,
elektronet mund të fitojnë energji kinetike nga ndërveprimi me bërthamat vibruese.
Atëherë, ekziston probabiliteti që elektroni të mbushë një gjendje elektronike me
energji më të lartë  , në një temperaturë të dhënë T , në bandën e përcjellshmërisë
dhe jepet nga funksioni i shpërndarjes Fermi-Dirak (Fermi-Dirac):

P( E , T ) =

1
 E − EF 
1 + exp 

 k BT 

(1.3)

ku, k B është konstantja e Bolcmanit (Botzmann), ndërsa energjia Fermi, EF , i
korrespondon nivelit energjitik më të lartë të mbushur në 0 K .
Pas largimit të një elektroni, në bandën e valencës mund të përfytyrohet krijimi i një
gjendjeje energjitike bosh, të quajtur “vrimë”, që sillet si një bartës i ngarkesës
pozitive, me të njëjtën madhësi ngarkese si elektroni [14] [16] [18] [20].
Materialet me çrregullsi të lartë përmbajnë një dendësi gjendjesh energjitike të
lokalizuara në hapësirë, të shpërndara brenda çarjes energjitike, të cilat luajnë rol në
zënien në “kurth” të ngarkesave [14] [16] [18]. Në shumicën e modeleve është
supozuar një shpërndarje gausiane, ose eksponenciale, e dendësisë së gjendjeve [21]
[22]. Shkak për krijimin e gjendjeve të lokalizuara mund të jenë papastërtitë, fundet,
palosjet apo degëzimet e zinxhirëve, grupet polare, kufijtë e zonave kristaline-amorfe,
gjendjet e sipërfaqes etj., të cilat kanë një ndikim të dukshëm në lëvizshmërinë e
bartësve [23]. Elektroni mund të kalojë nga banda e valencës në bandën e
përcjellshmërisë, për shkak të disa ngacmimeve të njëpasnjëshme, përmes gjendjeve
të ndërmjetme [14] [16] [18].
1.6. Natyra e përcjellshmërisë elektrike në polimerë
Në diskutimin rreth përcjellshmërisë elektrike në polimerë, duhet të synohet të
kuptohet natyra e bartësve të ngarkesës, të përfshirë në këtë proces, mënyra e
prodhimit apo e injektimit të tyre në material si dhe lloji i transportit përmes vëllimit
të materialit. Kjo, nga ana tjetër, kërkon njohje të përbërjes kimike, të mikrostrukturës
dhe të morfologjisë së materialit [16] [24].
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Bartësit e ngarkesës janë aktorët kryesorë në procesin e përcjellshmërisë elektrike
[14]. Ata mund të gjenerohen termikisht brenda vetë materialit ose të injektohen nga
elektrodat, në rastin e fushave të larta elektrike. Sapo bartësi i ngarkesës gjendet
brenda materialit, ai nuk e “kujton” më origjinën e tij, por vetëm ndikimin e
temperaturës, të fushës elektrike lokale dhe të natyrës molekulare të materialit [16]
[24].
Natyra elektronike (elektrone ose “vrima”) ose jonike (jone negative ose pozitive) e
bartësve të ngarkesës [24], varet pikësëpari nga natyra fiziko-kimike e materialit, nga
fusha e zbatuar apo nga temperatura. Po ashtu, rol mund të luajnë edhe faktorë të tillë
si materiali i elektrodave dhe kushtet e mjedisit [14].
Përcjellshmëria elektronike shfaqet kur elektronet e ngacmuara termikisht lëvizin nga
banda e valencës në bandën e përcjellshmërisë, ose kur lëvizin drejt “vrimave” në
gjendjen bazë [16] [20]. Zakonisht, kjo ndodh në drejtimin gjatësor të zinxhirëve të
polimerit, me një strukturë të rregullt. Zënia në “kurth” e ngarkesës mund të
shoqërohet edhe me një deformim të strukturës së rrjetës, për shkak të polarizimit
lokal. Prandaj, transporti i ngarkesës bëhet vetëm në formë pakete, ngarkesëdeformim i rrjetës ose polaron, që kërcen nga një vendndodhje në tjetrën [14].
Përcjellshmëria jonike e brendshme takohet në polimerët që përmbajnë jone
(jonomerët dhe polielektrolitet), ose grupe në gjendje për t’u jonizuar. Jonet sigurohen
nga disocijimi i zinxhirit kryesor, ose grupeve anësore të polimerit, të pasuar nga
transferimi i protonit, ose/dhe elektronit nëpërmjet lidhjeve hidrogjenore të rrjetës.
Edhe kur jonet nuk janë pjesë e strukturës kimike të polimerit, por ndërfuten në
matricën e materialit në formë papastërtish donore apo akseptore, shkaktojnë
ndryshim të vetive elektrike të tij [14] [16].
1.7 Modeli bipolar për transportin e ngarkesës
Shumica e modeleve, për shpjegimin e mekanizmave të transportit të ngarkesës
elektrike, bazohen në vetëm një tip ngarkese, modelet unipolare, por po ashtu, në
literaturë, janë të njohur edhe modelet bipolare, (që përfshijnë elektronet edhe
“vrimat”) [25-30].
Një shpjegim skematik i transportit të ngarkesës elektrike, sipas modelit bipolar,
përmes proceseve të zënies dhe çlirimit prej “kurtheve” të elektroneve dhe “vrimave”,
paraqitet në Figurën 1.7.
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Figura 1.7 Modeli i transportit bipolar të ngarkesës në polimerë. x = 0 është sipërfaqja e
ngarkuar e polimerit me trashësi h , ndërsa Eç , EF , EK ( e ) dhe EK ( v ) janë përkatësisht,
energjia e çarjes, energjia e nivelit Fermi, energjia e “kurthit” për elektronet dhe për “vrimat”
[30].

Modeli është njëpërmasor dhe është funksion i pozicionit në polimer. “Kurthet” e
cekët përgjithësisht janë pasojë e defekteve strukturore fizike, ndërsa “kurthet” e
thellë lidhen me defektet kimike [30].
1.8 Mekanizmat e përcjellshmërisë elektrike
Në diskutimin për polimerët, mund të duket e pazakontë marrja në konsideratë e
proceseve të transportit të ngarkesës elektrike përmes tyre, megjithatë, pavarësisht
natyrës jopërcjellëse, vihet re një përcjellshmëri e nivelit të ulët [14] [31]. Zakonisht,
në këto materiale shfaqen njëkohësisht disa mekanizma të ndryshëm përcjellshmërie,
gjë që e vështirëson mjaft identifikimin dhe përcaktimin e kontributit të secilit prej
tyre, qoftë teorikisht apo eksperimentalisht.
Përcjellshmëria elektrike mund të kontrollohet nga një numër procesesh, që ndodhin
si në elektroda ashtu edhe në vëllimin e vetë materialit (Figura 1.8).
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Figura 1.8 Klasifikimi i mekanizmave të përcjellshmërisë në polimerë [20].

1.8.1 Mekanizmat e përcjellshmërisë së kontrolluar nga vëllimi
Po e fillojmë diskutimin me mekanizmat e kontrolluar nga vëllimi, meqënëse rrjedhja
e ngarkesës elektrike bëhet përmes vëllimit të materialit. Këta mekanizma varen nga
vetitë elektrike të vetë materialit [20] [32]. Paraqitja e ekuacioneve të transportit, si
një kombinim i sjelljeve mikroskopike dhe makroskopike të materialit, do të ishte një
pikë e mirë fillimi, për diskutimin rreth mekanizmave të transportit.
Po mbetemi në rastin e thjeshtuar njëpërmasor. Polimeri konsiderohet pambarimisht i
hollë dhe i vendosur midis dy elektrodave paralele pambarimisht të gjata, kështu që
efektin e skajeve po e neglizhojmë. Sistemi i ekuacioneve në këtë rast do të jepej:
Ekuacioni i transportit:

j ( x, t )
=  E ( x, t )n( x, t )
q

(1.4)

E ( x, t )  ( x, t )
=
x


(1.5)

Ekuacioni i Puasonit (Poisson):

Ekuacioni i vazhdueshmërisë:

j ( x, t )
x

+

 ( x, t )
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ku, j , n , q dhe  janë përkatësisht, dendësia e rrymës, përqendrimi, ngarkesa
elektrike dhe lëvizshmëria e bartësve të ngarkesës. E është fusha elektrike lokale,
ndërsa  , dendësia e ngarkesës elektrike [25] [33] [34].
Dendësia e rrymës së plotë J = J (t ) është e pavarur nga x , dhe merret nga ekuacioni
i dytë i Maksuellit (Maxwell):
J (t ) = j ( x, t ) +  0

E ( x, t )
t

(1.7)

ku,  është konstantja dielektrike e materialit.
Termi i parë i anës së djathtë është kontribut i përcjellshmërisë dhe termi i dytë është
dendësia e rrymës së zhvendosjes [34]. Ka edhe një term të tretë, dendësia e rrymës së
p
difuzionit jdif = qD0
, ku D0 është koeficienti i difuzionit, por duke supozuar se
x
bartësit e lirë të ngarkesës (me përqendrim p ), janë të shpërndarë njëtrajtësisht në
vëllim, ( p x = 0 ), termi i lidhur me difuzionin nuk merret parasysh.
D
Dendësia e rrymës së zhvendosjes është
, ku D =  0 E është zhvendosja elektrike
t
V
ndërsa, dendësia e rrymës së përcjellshmërisë,  E , ku E = −
, dhe V është
x
potenciali përmes materialit [35].
Rryma e matur jashtë është I = JS , ku S është sipërfaqja e modelit.
1.8.1.1 Përcjellshmëria omike
Dendësia e rrymës së përcjellshmërisë omike, që lind për shkak të ngacmimit termik
të elektroneve në bandën e përcjellshmërisë ose, në mënyrë të ngjashme, të “vrimave”
në bandën e valencës, të ndihmuara nga fusha elektrike, jepet me shprehjen:
J =  E = nq E

(1.8)

Mekanizmi i përcjellshmërisë omike takohet për fusha të ulëta elektrike dhe duke
qenë se kjo rrymë është shumë e vogël, vërehet vetëm nëse nuk ka kontribut të
konsiderueshëm nga mekanizma të tjerë përcjellshmërie [14] [20] [32] [35].
1.8.1.2 Emetimi Pol-Frenkel
Një fushë elektrike e lartë, e zbatuar, mund të shkaktojë deformim të gropës
potenciale dhe për pasojë edhe një zvogëlim të barrierës energjitike të “kurthit” [35].
Ky zvogëlim i lartësisë së barrierës së gropës potenciale, në drejtimin e fushës së
zbatuar, rrit probabilitetin që një elektron i ngacmuar termikisht të çlirohet prej
“kurthit” dhe të kalojë në bandën e përcjellshmërisë [36].
Për një potencial kulonian tërheqës midis elektroneve dhe “kurtheve”, dendësia e
rrymës, për shkak të emetimit Pol-Frenkel (Poole-Frenkel), paraqitet:
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 q −  PF E 
J = q N P E exp  − K

k BT



(1.9)

ku, N P është dendësia e gjendjeve në bandën e përcjellshmërisë, K - niveli energjitik
i “kurthit”,  BF = ( q3  0 ) - koeficienti Pol-Frenkel, k B - konstantja e Bolcmanit
12

dhe T - temperatura absolute. Simbolet e tjera janë të përcaktuara më parë [18] [20].
Emetimi Pol-Frenkel varet nga përqendrimi i qendrave donore ( N d ), prej nga
emetohen elektronet e lira, dhe i qendrave të “kurtheve” ( N k ). Kur Nk  N d ,
mekanizmi i përcjellshmërisë quhet emetim Pol-Frenkel normal, ndërsa kur N k  N d ,
quhet emetim Pol-Frenkel i modifikuar [20] [37].
1.8.1.3 Përcjellshmëria me kërcime
Një elektron mund të lëvizë brenda materialit, duke kaluar nga njëra vendndodhje tek
tjetra, me anë të mekanizmave të ndryshme. Lëvizja e bartësit nga njëri “kurth” në
“kurthin” fqinjë, pa përfshirë bandën e përcjellshmërisë, kur energjia e tij është më e
vogël se energjia e barrierës potenciale midis dy “kurtheve”, shpjegohet me
fenomenin kuantik të quajtur efekti tunel. Shpjegimin për këtë mekanizëm e jep
mekanika kuantike, sipas së cilës, probabiliteti që një elektron të gjendet në një
vendndodhje të caktuar jepet në terma të katrorit të funksionit të tij valor. Në rastin e
një barriere potenciale të ulët, ekziston probabiliteti që elektroni-valë të shfaqet në
anën tjetër të barrierës. Nuk gjendet ndonjë analog i efektit tunel në fizikën klasike.
Por, ky nuk është mekanizmi i vetëm. Kalimi i barrierës potenciale si pasojë e
kombinimit të dy proceseve, efektit tunel dhe ngacmimit termik të elektronit, njihet si
kërcim i aktivizuar termikisht. Për të kaluar nga njëri “kurth” në tjetrin, elektronet e
sigurojnë energjinë nga fluktuacionet termike. Dendësia e rrymës, për shkak të
përcjellshmërisë me kërcime, do të ketë trajtën:

 qaE W 
 qaE  
J = qan exp 
−

  const. sinh 
 kBT k BT 
 k BT  


(1.10)

ku a , n ,  dhe W janë përkatësisht, largësia mesatare mes vendndodhjeve të
“kurtheve” fqinje, përqendrimi i elektroneve në bandën e përcjellshmërisë së
polimerit, frekuenca e lëkundjeve termike të elektroneve rreth gjendjes së lokalizuar
(“kurthit”) të elektronit dhe energjia e aktivizimit. Një lidhje e ngjashme vërehet edhe
për transportin jonik [14] [18] [20] [34] [38].
1.8.1.4 Përcjellshmëria e kontrolluar nga ngarkesa hapësinore
Në Figurën 1.9 paraqitet grafikisht një karakteristikë dendësi rryme-tension (J-V), për
dendësinë e rrymës së kontrolluar nga ngarkesa hapësinore (që nënkupton ngarkesën
e zënë në “kurth”), ku dallohen qartë tre zona, zona e ligjit të Omit (Ohm), zona e
rrymës së kontrolluar nga mbushja e “kurtheve” dhe zona e ligjit të Çajldit (Child).
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Figura 1.9 Një karakteristikë J-V, për rrymën e përcjellshmërisë së kontrolluar nga ngarkesa
hapësinore. Vkal është tensioni i kalimit që ndan zonën lineare nga ajo kuadratike, ndërsa Vkmk
është tensioni i kontrolluar nga mbushja e “kurtheve” [20].

Dendësitë përkatëse të rrymës paraqiten si më poshtë:
J Om = qn0 

V
d

(1.11)

9
V2
J kmk =  3
8
d

(1.12)

9 V2
J Çajld =  3
8
d

(1.13)

ku, n0 është përqendrimi i bartësve të lirë të ngarkesës në ekuilibër termik, V tensioni i zbatuar, d - trashësia e modelit me konstante dielektrike ε, ndërsa  është
raporti i dendësisë së ngarkesës së lirë ndaj dendësisë së ngarkesës së plotë (e lirë dhe
e zënë në “kurth”). Termat e tjerë janë përcaktuar më parë.
Zona (1) në karakteristikën J-V është lineare dhe i korrespondon ligjit të Omit ( J Om ~

V ), për tensione të ulëta të zbatuara ( V  Vkal ). Dendësia e rrymës, e dhënë nga
ekuacioni (1.11), është kryesisht rezultat i lëvizjes brenda vëllimit, të bartësve të
ngacmuar termikisht. Në zonën (2), arritja e vlerës Vkal , nga tensioni i zbatuar, shënon
13
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një kalim në sjelljen kuadratike të dendësisë së rrymës ( J kmk ~ V 2 ), të përshkruar nga
ekuacioni (1.12). Përqendrimi bartësve të injektuar, n e tejkalon atë të bartësve të
brendshëm, të gjeneruar termikisht, n0 . Për V = Vkmk , ka një rritje të shpejtë të
dendësisë së rrymës, për shkak se përqendrimi i bartësve të injektuar është pothuajse i
njëjtë me atë të “kurtheve”. Kjo do të thotë se niveli Fermi ( EF ) arrin nivelin e
“kurtheve”, ( Ek ). Për tensionin V  Vkmk , rryma është plotësisht e kontrolluar nga
ngarkesa hapësinore. Niveli Fermi i afrohet fundit të bandës së përcjellshmërisë dhe
mbushja e të gjitha “kurtheve” bën që bartësit e “tepërt”, të lëvizin të lirë përmes
materialit. Kjo sjellje pasqyrohet në zonën (3) të ligjit të Çajldit ( J Çajld ~ V 2 ) dhe
përshkruhet nga ekuacioni (1.13). Ka një dallim mes (1.12) dhe (1.13), që lidhet me
faktin se ky i fundit përshkruan situatën e një rryme të kontrolluar nga ngarkesa
hapësinore, në mungesë të “kurtheve”.
Skematikisht, shpërndarja e ngarkesave, në kushtet e injektimit të dobët, ( V  Vkal ),
dhe injektimit të fortë, ( V  Vkal ) paraqitet përkatësisht në Figurën 1.10 dhe në
Figurën 1.11.

Figura 1.10 Shpërndarja e ngarkesave nën injektimin e dobët ( V  Vkal ). a) injektim shumë i
dobët ( V  Vkal ; n  n0 ), b) rishpërndarje e bartësve të ngarkesës, c) injektim i dobët (
V = Vkal ; n = n0 ) [20].
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Figura 1.11 Shpërndarja e ngarkesave nën injektimin e fortë ( V  Vkal ) a) injektim i fortë (
V  Vkal ; n  n0  Nk ; EF  Ek ), b) sjellja e kontrolluar nga mbushja e “kurtheve” (
Vkal  V  Vkmk ; n  n0  Nk ); një pjesë e “kurtheve” janë mbushur (sjellja e zënies në
“kurthe”), c) sjellja e kontrolluar nga ngarkesa hapësinore ( V  Vkmk ; n0  Nk ; EF  Ek ); të
gjithë “kurthet” janë mbushur (sjellja e lirë nga “kurthet”) [20].

Relacioni J ~ V 2 ka vend nëse bëhet fjalë për një nivel “kurthi”, por në rastin e një
shpërndarjeje eksponenciale të thellësisë së “kurtheve”, pritet që J ~ V n , ku
T 
n =  0  + 1 , ( n  2 ) dhe T0 është temperatura që karakterizon formën e shpërndarjes
T 
[20] [34].
1.8.1.5 Përcjellshmëria jonike
Përcjellshmëria jonike lidhet me lëvizjen e joneve nën veprimin e një fushe elektrike
të zbatuar, si pasojë e ekzistencës së defekteve të rrjetës në material.
Nën veprimin e fushës së jashtme elektrike, jonet mund të kapërcejnë barrierën
potenciale, duke kërcyer nga një vendndodhje defekti në një tjetër. Figura 1.12 a), b)
tregon skematikisht këtë situatë, në mungesë dhe në prani të fushës elektrike.
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a)

b)

Figura 1.12 Diagrama e bandave energjitike për përcjellshmërinë jonike: a) në mungesë të
fushës elektrike, b) në prani të fushës elektrike E . qB paraqet lartësinë e barrierës
potenciale, ndërsa largësia midis vendndodhjeve të joneve është shënuar a .

Dendësia e rrymës së përcjellshmërisë jonike jepet me shprehjen:
  q
qaE
J = J 0 exp  −  B −
  k BT 2k BT





(1.14)

ku, J 0 është një konstante proporcionaliteti.
1.8.1.6 Përcjellshmëria e kontrolluar nga grimcat kufitare
Cilësitë elektrike të grimcave kufitare në material mund të ndryshojnë nga ato të
grimcave të tjera, duke ndikuar kështu edhe në përcjellshmëri. Ato ndërtojnë një
barrierë potenciale B , e cila është invers proporcionale me konstanten dielektrike të
materialit. Mekanizmi i përcjellshmërisë në këtë rast, është i kontrolluar nga grimcat
kufitare.
1.8.2 Mekanizmat e përcjellshmërisë së kontrolluar nga elektroda
Mekanizmat e përcjellshmërisë, që varen nga cilësitë elektrike në kontaktin elektrodëpolimer, janë quajtur të kontrolluar nga elektroda. Po ndalemi vetëm shkurtimisht në
këto lloj mekanizmash, pasi nuk janë në fokusin e këtij punimi [20] [35].
Emetimi Shotki (Schottky) ka të bëjë me bashkëveprimin mes elektrodës metalike dhe
polimerit; shpesh nuk cilësohet një mekanizëm i vërtetë përcjellshmërie. Është shumë
i ngjashëm me mekanizmin Pol-Frenkel, të shpjeguar në paragrafin 1.7.1.2. Sipas këtij
mekanizmi, nëse elektronet mund të fitojnë mjaftueshëm energji prej aktivizimit
termik, elektronet në metal do të kapërcejnë barrierën energjitike në ndërfaqe dhe do
të kalojnë në polimer. Kjo ndodh përgjithësisht në rastet e temperaturave relativisht të
larta, si dhe ka vend relacioni:
 q −  S E 
J = AT 2 exp  − B


kBT
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ku, A është një konstante, B - lartësia e barrierës dhe  S = ( q3 4 0 ) - koeficienti
12

Shotki.
Mekanizmi i efektit tunel Fauler-Nord’haim (Fowler-Nordheim), shfaqet kur fusha e
zbatuar është mjaftueshëm e madhe, kështu që bartësit e ngarkesës mund të kalojnë
përmes barrierës potenciale, për në bandën e përcjellshmërisë, nëpërmjet efektit tunel.
Nëse fusha e zbatuar është e vogël, atëherë mekanizmi i përcjellshmërisë që shfaqet
është efekti tunel i drejtpërdrejtë. Në mekanizmin e emetimit termik të fushës,
elektronet që i nënshtrohen efektit tunel kanë energji midis nivelit Fermi të metalit
dhe skajit të bandës së përcjellshmërisë së polimerit [18] [20].
1.9 Varësia nga temperatura e përcjellshmërisë elektrike specifike të polimerëve
Përcjellshmëria elektrike specifike e polimerëve dhe varësia e saj nga temperatura,
është një funksion i strukturës molekulare si edhe i lojit, i numrit dhe i lëvizshmërisë
së bartësve të ngarkesës. Kjo varësi mund të ofrojë informacione të rëndësishme, si në
aspektin teorik ashtu edhe në përdorimet e shumta të polimerëve, lidhur me
transportin të ngarkesës në nivel mikroskopik, duke qenë se matjet e drejtpërdrejta, në
nivel molekular, janë të pamundura [39].
Njohja e varësisë nga temperatura e përcjellshmërisë elektrike specifike lejon edhe
njehsimin e energjisë së aktivizimit, tek e cila do të ndalemi më hollësisht në
paragrafin pasardhës.
Ka disa modele të propozuara për të përshkruar varësinë nga temperatura të
përcjellshmërisë elektrike specifike të polimerëve. Modeli i kërcimit për shkak të
aktivizimit termik përshkruhet me ekuacionin:



W 

 k BT 

 =  0 exp  −

(1.16)

Ndërsa, sipas modelit Mot (Mott) [40] [41], kjo varësi jepet me:
1 (1+ d )


  T0 

 =  0 exp −  

T







(1.17)

ku,  ,  0 , W , k B dhe T janë përkatësisht përcjellshmëria, një konstante, energjia e
aktivizimit, konstantja e Bolcmanit dhe temperatura; d = 1, 2, 3 janë përmasat e
procesit të përcjellshmërisë (bashkëveprim i dobët ose i fortë midis zinxhirëve
molekularë), ndërsa T0 është e lidhur me shkallën e lokalizimit të funksionit valor
elektronik.
Ky model përdoret për të përshkruar përcjellshmërinë elektrike në sisteme me shkallë
të lartë çrregullsie dhe kur bashkëveprimi kulonian midis gjendjeve të lokalizuara
elektronike nuk merret në konsideratë [42].
Një tjetër model i sugjeruar, sidomos në dhjetëvjeçarin e fundit, është ai i efektit
tunel të ndihmuar nga fononet, të induktuara nga fusha elektrike, i bazuar në teorinë e
mekanikës kuantike. Ky model, përshkruan jo vetëm varësinë nga temperatura të
17
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përcjellshmërisë elektrike, por edhe të karakteristikave volt-amperike, në një diapazon
të gjerë temperaturash dhe madhësish të fushës elektrike [43-46].
Le t’i kthehemi edhe një herë përcjellshmërisë jonike, mekanizmit kryesor të
përcjellshmërisë në polimerë, nën temperaturën e tranzicionit të qelqit.
Tre mund të jenë burimet kryesore të joneve: burimi parësor mund të konsiderohen
jonet e papastërtive, që nuk janë pjesë e strukturës së polimerit dhe që zhvendosen
nën veprimin e një fushe të jashtme elektrike të zbatuar; formimi i joneve mund të
ndodhë për shkak të ngacmimit termik si edhe prej rrezatimit të fonit [39].
Në disa raste, prova e favorizimit të përcjellshmërisë jonike, sigurohet nga një lidhje e
fortë midis konstantes dielektrike dhe përcjellshmërisë specifike, që është lehtësisht e
shpjegueshme nga zvogëlimi i forcave kuloniane midis joneve, në një mjedis me
konstante dielektrike me vlerë të lartë. Kjo paraqet energjinë e disocijimit të një
përbërjeje jonike, në përpjesëtim të zhdrejtë me konstanten dielektrike statike  s .
Ndërsa, varësia nga temperatura shprehet me anë të faktorit të Bolcmanit, i cili
përcakton lidhjen midis numrit të njësive që ndodhen në gjendje energjitike më të
lartë, (gjendja e disocijuar), dhe atyre në gjendje energjitike më të ulët, (gjendja e
padisocijuar) [9].
Glaston-Leidler-Iring (Glasstone- Laidler-Eyring) [47], për herë të parë, në modelin e
zhvilluar prej tyre, përdorën koncepte të kinetikës kimike edhe në proceset fizike.
Ndryshimin e përcjellshmërisë elektrike me temperaturën, e konsideruan një proces
me stade, në ngjashmëri me proceset e studiuara në kinetikën kimike, duke zbatuar të
njëjtat ekuacione [39].
Konsiderojmë një shkallë disocijimi f , që tregon fraksionin e molekulave të
disocijuara, në ekuilibër. Numri i joneve për njësi vëllimi, që afrohen më shumë se në
një largësi të caktuar nga njëra-tjetra dhe janë në gjendje të rikombinohen, është
CN0 2 f 2 , ku C është një konstante. Numri i molekulave të padisocijuara, për njësi
vëllimi, në ekuilibër, është (1 − f ) N0 , por nëse shkalla e disocijimit është e vogël,

mund të konsiderohet i barabartë me N 0 . Duke zbatuar ligjin e veprimit të masës, për
gjendjen e ekuilibrit midis molekulave të ngacmuara dhe atyre neutrale, marrim:

 G 
CN 0 2 f 2
= exp  −

N0
 kBT 

(1.18)

ku, G është ndryshimi midis energjive të lira të Gibsit (Gibbs) për molekulë, për
gjendjet e disocijuara dhe të padisocijuara. Nga ana tjetër, G lidhet me ndryshimin e
entropisë S dhe me ndryshimin e entalpisë H , me relacionin:

G = H − T S

(1.19)

Kështu që, relacioni (1.18) shkruhet në trajtën:

 W 
 S 
CN0 2 f 2
= exp 

 exp  −
N0
 kB 
  s kBT 
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ku, W është energjia e nevojshme për të jonizuar një molekulë, në një mjedis me
W
konstante dielektrike njësi, ndërsa H =
, shpreh energjinë e nevojshme të
s
jonizimit në material.
Përqendrimi i joneve jepet nga relacioni:

 W 
n0 = N0 f = C ' N01 2 exp  −

  s kBT 

(1.21)

ku C ' është një konstante e pavarur nga temperatura, nga përqendrimi dhe nga
konstantja dielektrike.
Duke supozuar që kemi të bëjmë vetëm me një lloj të jonizueshëm prezent, dhe që
secili jon mbart një ngarkesë të vetme elektronike e , atëherë dendësia e rrymës
elektrike, kur në polimer zbatohet një fushë elektrike E , jepet me relacionin:


W 
j = C ' N01 2e ( u+ + u− ) exp  −

 2 s kBT 

(1.22)

ku, u+ dhe u− janë shpejtësitë mesatare të lëvizjes, respektivisht për jonet pozitive
dhe negative, prodhuar nga fusha elektrike E [ekuacioni (1.2)].
Ndërsa, përcjellshmëria elektrike specifike, duke patur parasysh ekuacionet (1.1),
(1.2) dhe (1.4), paraqitet në trajtën:



W 

 2 s kBT 

 = C ' N01 2e ( + + − ) exp  −

(1.23)

ku,  + dhe  − janë lëvizshmëritë, respektivisht të joneve pozitive dhe negative.
Prania e konstantes dielektrike në eksponentin e ekuacionit (1.23), shpreh ndikimin e
saj të fortë në përcjellshmërinë elektrike specifike.
Ekuacioni (1.23), gjithashtu tregon që  ~ N 01 2 , ndërsa energjia e aktivizimit që
merret prej pjerrësisë së grafikut të log  ndaj 1 T , është W 2 s [9].
1.10 Energjia e aktivizimit
Energjia e aktivizimit, zakonisht, identifikohet si barriera energjitike që duhet
kapërcyer, për të mundësuar rishpërndarjen e lidhjeve, për të shndërruar substancat
fillestare në produkte të reaksionit. Ajo përcaktohet si diferenca midis energjisë së
molekulave që hyjnë në reaksion dhe energjisë së plotë mesatare [48]. Madhësia e saj
mund të jetë pozitive, negative ose zero, në varësi të kompleksitetit të reaksionit në
shqyrtim. Kur energjia e aktivizimit është negative, bëhet një interpretim standart:
reaksioni në fjalë zhvillohet në disa etapa dhe përfshin të paktën një etapë të
ndërmjetme [49].
Pra, tipi i reaksionit që jep më qartë ndryshimin e shenjës së energjisë së aktivizimit,
është reaksioni me disa etapa. Çdo etapë e reaksionit ka konstanten e saj.
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Për një reaksion me një “para-ekuilibër”, janë tri energji aktivizimi për t’u marrë në
konsideratë, dy i referohen etapave të kthyeshme të para-ekuilibrit dhe një për etapën
finale. Madhësitë relative të energjive të aktivizimit përcaktojnë nëse energjia e plotë
e aktivizimit është pozitive apo negative.
Reaksionet me “para-ekuilibër” janë ata të cilët karakterizohen nga mekanizmi i
mëposhtëm:

Le të marrim këtë reaksion që zhvillohet në dy etapa, si në Figurën 1.13.
Konstantja e përgjithshme k jepet:
k=

k a kb
ka'

(1.24)

ose,
k=

A ( a ) A (b )
A' ( a )

  E ( a ) + Ea ( b ) − Ea ' ( a )  
exp  −  a
 

RT

 

(1.25)

ku A(a) , A(b) dhe A' (a) janë konstante.

a)

b)
Figura 1.13 Reaksion me dy etapa [50].

Në rastin e parë, (Figura 1.13 a)), shihet qartë se diferenca
W =  Ea ( a ) + Ea ( b ) − Ea ' ( a ) është pozitive. Ndërsa, në rastin e dytë, (Figura 1.13
b)), diferenca W =  Ea ( a ) + Ea ( b ) − Ea ' ( a ) është negative.
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Dallohen dy tipe reaksionesh:
1. Reaksioni ekzotermik, që shoqërohet me prodhim nxehtësie. Energjia e
aktivizimit në këtë rast është negative ( W  0 ).
2. Reaksioni endotermik, që kërkon nxehtësi. Energjia e aktivizimit në këtë rast
është pozitive ( W  0 ) [50].
1.11 Disa polimerë dhe përdorimet e tyre
1.11.1 Polietileni
Polietileni (PE), (Figura 1.14) është polimeri termoplastik me përdorimin më të madh
në botë [51]. Kombinimi i vetive fizike, kimike, mekanike, të cilat manifestohen qartë
në polimerët termoplastikë, i bëjnë ata shumë të përshtatshëm për një numër të madh
përdorimesh në fusha të ndryshme [52] [53].

Figura 1.14 Struktura kimike e PE [54].

Karakteristikat më të rëndësishme të PE janë qëndrueshmëria, lehtësia e përpunimit,
rezistenca e lartë ndaj lëndëve kimike si edhe ndaj gërryerjes, vetitë elektrike izolatore
të shkëlqyera, koeficienti i vogël i fërkimit, kostoja e ulët dhe tejdukshmëria, kur
gjendet në formën e filmave [13] [52] [53]. Shkrin në temperaturën 110o C −135o C ,
në varësi të dendësisë [52] [53].
Ekzistojnë disa tipe polietileni, ndryshimet mes të cilëve lindin kryesisht prej
dendësisë dhe tipeve të degëzimeve, që modifikojnë natyrën e materialit [51]. PE
prodhohet zakonisht në tre lloje bazë: me dendësi të ulët, mesatare dhe të lartë [55].
Një prej polimerëve me strukturën më të thjeshtë cilësohet polietileni me dendësi të
ulët, LDPE. Për këtë arsye, është konsideruar si një zgjedhje e mirë, në punën
eksperimentale për përcaktimin e karakteristikave elektrike të polimerëve. LDPE ka
një dendësi tipike prej 0.90 − 0.94 g cm3 dhe një përqindje kristaliniteti
42 % − 62 % [51]. Konstantja dielektrike ka vlerën 2.25 [51] [56] ndërsa,
përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e tij, shtrihet në diapazonin
10-16 Sm−1 - 10-14 Sm−1 [57] [58].
Përdorimin më të madh e ka në formën e qeseve ose filmave për paketim. Po ashtu, e
gjejmë të përdorur gjerësisht si izolues elektrik për frekuenca të larta, izolues për
kabllo dhe tela, konteinerë për ruajtjen e lëndëve kimike, konteinerë për ruajtjen e
ushqimit, pajisje laboratorike etj., (Figura 1.15) [53].
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Figura 1.15 Disa përdorime të LDPE.

1.11.2 Polipropileni
Polipropileni (PP), struktura kimike e të cilit paraqitet në Figurën 1.16, është një tjetër
termoplastikë gjysmëkristaline, me kosto të ulët dhe përdorim të gjerë. Gëzon veti
shumë të mira fizike, mekanike dhe termike. Karakteristikat më të rëndësishme të PP
janë temperatura e lartë e shkrirjes 160o C −166o C , dendësia e ulët 0.90 g/cm3 ,
tejdukshmëria e lartë, rezistenca e lartë ndaj lëndëve kimike, lehtësia në përpunim dhe
përkulshmëria [59] [60].

Figura 1.16 Struktura kimike e polipropilenit izotaktik (PP) [54].

Shkalla e kristalinitetit vlerësohet të jetë 40 % − 60 % [60], në varësi të rregullsisë së
zinxhirëve dhe masës molekulare.
Zakonisht, filmat e PP, prodhohen në forma të ndryshme, të paorientuar apo të
orientuar, sipas një ose dy boshteve, në varësi të vetive të dëshiruara [61].
Trespaphan është emri tregtar i polipropilenit të orientuar sipas dy boshteve (BOPP)
[62]. Filmi BOPP është i tendosur në drejtimin e makinerisë dhe në drejtimin tërthor
[63]. Ai zotëron një strukturë të rregullt të zinxhirëve polimerikë izotaktikë,
karakteristika këto të pëlqyeshme për të prodhuar filma të hollë të tipit polipropilen
[64] Theksojmë se, veçanërisht në polimerët gjysmëkristalinë të tillë si polipropileni,
orientimi i zinxhirëve rrit shkallën e kristalinitetit [63]. Po ashtu, orientimi i
zinxhirëve të molekulave ndikon në vetitë penguese, vetitë mekanike dhe optike të
polimerit, duke i përmirësuar ato [65]. Prandaj, është jashtëzakonisht i preferuar për
paketimin e ushqimeve dhe plotëson kërkesat specifike lidhur me shëndetin dhe
sigurinë. Karakteristika e tij e jashtme, e veçantë, është ngjyra e bardhë, si rezultat i
strukturës qelizore kompakte të tij [66].
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Interesi për këtë tip polimeri erdhi duke u rritur, si rezultat i kërkesave të prodhuesve
të kondensatorëve, për prodhimin e filmave me veti më të mira mekanike, elektrike
dhe termodinamike [63]. Sot, filmat e PP dhe BOPP, përdoren në një numër
zbatimesh elektronike dhe elektrike, për ruajtjen e energjisë [60] [67]. Disa prej
përdorimeve më të rëndësishme të PP dhe BOPP paraqiten në Figurën 1.17.

Figura 1.17 Disa përdorime të PP dhe BOPP.

Për sa i përket konstantes dielektrike (  ) , në të dy rastet, për PP dhe BOPP, ka
vlerën 2.2 [68] [69].
1.11.3 Kaptoni
Filmat poliimide (PI), të njohur me emrin tregtar Kapton (Figura 1.18), i ruajnë vetitë
e tyre në një diapazon të gjerë temperaturash të mjedisit, nga -269 °C deri në 400 °C
[70] [71], ku polimerët e tjerë nuk do të ishin funksionalë. Kjo i bën ata të
përshtatshëm për një numër zbatimesh të ndryshme në industri, duke hapur fusha të
reja projektimi dhe përdorimi.

Figura 1.18 Struktura kimike e Kaptonit [72].

Ka një dendësi 1.42 g cm3 dhe konstante dielektrike

( )

me vlerën 3.5 [73].

Përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e poliimideve, shtrihet në diapazonin
10-15 Sm−1 - 10-14 Sm−1 [74]. Dallohet për rezistencë të lartë ndaj lëndëve kimike dhe
tretësve organikë [75], por i vetmi disavantazh është përthithja relativisht e lartë e
lagështirës [70]. Është një film i tejdukshëm, në ngjyrë qelibari [61]. Filmat Kapton
mund të bashkohen mes tyre, me filma të tjerë, ose me metalet, duke përdorur ngjitës
të përshtatshëm.

23

Studim mbi elektrizimin e polimerëve
Një material industrial unik si Kaptoni, përdoret në izolimet elektrike dhe elektronike
në formë nastrosh për tela dhe kabllo, në formë shiritash sensitivë magnetikë dhe
sensitivë ndaj presionit, izolues për transformatorë dhe kondensatorë, si edhe për
prodhim të tubave [75]. Në Figurën 1.19, tregohen disa prej këtyre përdorimeve.

Figura 1.19 Disa përdorime të Kaptonit.
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KAPITULLI II

2. SHKARKESA KURORË

2.1 Shkarkesa kurorë
Shkarkesa kurorë është një shkarkesë elektrike joshkatërruese, që shfaqet në një fushë
johomogjene midis dy elektrodave, me rreze kurbature shumë të ndryshme nga njëratjetra, në shtypje atmosferike [76]. Për shkak të potencialit të lartë (zakonisht disa
dhjetra kV) të zbatuar në elektrodën kurorë me kurbaturë të madhe, ajri rreth saj
jonizohet dhe jonet drejtohen për në elektrodën mbledhëse, me kurbaturë të vogël, të
tokëzuar [77]. Sistemi i elektrodave i përdorur më shpesh, kryesisht për qëllime
studimi, është ai me gjeometrinë majë-plan dhe pastaj ai i cilindrave bashkëqendrorë,
për shkak të prakticitetit, si pasojë e gjeometrisë relativisht të thjeshtë [78].
Shkarkesa kurorë konsiderohet e vetëmjaftueshme, sepse është në gjendje të vazhdojë,
pa ndonjë burim të jashtëm jonizimi. Polariteti i kurorës ndikon në mekanizmin e
shkarkesës kurorë. Pragu i fillimit të shkarkesës kurorë është përcaktuar nga ligji i
Pikut (Peek) [79], me një shprehje empirike për fushën, si funksion i rrezes së majës,
a , temperaturës, T dhe shtypjes së ajrit, P .
 0.0308 
−1
Ei = 3.1106  1 +
 Vm 
a 


(2.1)

ku,  = T0 P TP0 është dendësia relative e ajrit në T0 = 293K dhe P0 = 1.013 kPa .
Shkarkesa kurorë, në varësi të polaritetit, madhësisë së tensionit të kurorës si dhe të
gjeometrisë së elektrodave, mund të ndeshet në regjime të ndryshme, siç tregohet në
Figurën 2.1.

Figura 2.1 Regjime të ndryshme të shkarkesës kurorë a) pozitive dhe b) negative [80].

Mbi pragun për gjenerimin e kurorës, forma fillestare e shkarkesës do të jetë ajo
pulsuese, për të dy polaritetet. Me rritjen më tej të tensionit, kurora pozitive shfaqet
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gjarpëruese dhe e shndritëshme. Kurora negative arrin regjimin pa pulse, dhe për
elektrodë të pastër e të lëmuar, po ashtu mund të jetë e shndritëshme apo në formë
“tufe”. Nëse rryma e shkarkesës rritet mjaftueshëm, me shtimin e bartësve të
ngarkesës, në tensione shumë të lartë, për të dy polaritetet, do të shfaqet shkëndija
elektrike [76] [78] [80] [81].
Shkarkesa kurorë, në gjeometrinë dhe tensionin e zgjedhur në punën eksperimentale,
mund të klasifikohet si një kurorë e shndritëshme, në rastin e polaritetit pozitiv dhe
kurorë e pulseve Trishel (Trichel) ose kurorë e shndritëshme, në rastin e polaritetit
negativ. Ndryshe, këto njihen edhe si kurora me përcjellshmëri unipolare. Dallohen
prej rajonit të ngushtë të jonizimit, i cili shtrihet shumë afër elektrodës kurorë (Figura
2.2).

Figura 2.2 Shkarkesa kurorë në gjeometrinë majë-plan [76].

Në rajonin e zhvendosjes mbizotërojnë jone të të njëjtit polaritet me kurorën, që
mbidhen në elektrodën e tokëzuar, në një proces të karakterizuar nga një rezistencë
pozitive. Për një rrymë më të madhe, duhet zbatuar një tension më i madh, duke e
bërë shkarkesën të kontrollueshme. Kjo mund të shfrytëzohet si burim jonesh për
ngarkimin e polimerëve [76] [82].
Autorë të ndryshëm, [77] [78] [83-85] kanë raportuar llojet e joneve të gjeneruara në
kurorat pozitive dhe negative, të përcaktuara me teknikat masspektrometrike. Lloji i
joneve të gjeneruara në secilin rast, varet nga natyra e gazit. Faktorët e lidhur me
mjedisin si temperatura, shtypja dhe lagështira, konsiderohen po ashtu shumë të
rëndësishëm në këtë proces.
Në ajër të thatë, bartësit kryesorë të ngarkesës ose jonet parësore, të gjeneruar në
shkarkesën kurorë pozitive, konsiderohen N 2 + dhe O2 + . Pas një serie reaksionesh të
njëpasnjëshme jon-molekula, mbërrihet tek jonet përfundimtare, që në formë të
hidratuar paraqiten si H 3O+ ( H 2O )n , ku n është një numër i plotë, që rritet me rritjen
e lagështirës [76] [84]. Skematikisht, ky evolucion tregohet në Figurën 2.3.
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Figura 2.3. Evolucioni i joneve pozitive [84].

Ndërsa, në rastin e kurorës negative, jonet parësore, konsiderohen O − dhe O2 − . Në
varësi të tensionit të kurorës, formohen jonet HO − , NOx − apo COx − . Evolucioni i
tyre, në kushtet e shtypjes atmosferike, paraqitet në Figurën 2.4.

Figura 2.4 Evolucioni i joneve negative. Ek e lartë dhe Ek e ulët, i referohet energjisë
kinetike të elektroneve [84].

Më të rëndësishme janë jonet CO3− , ose në formë të hidratuar ( H 2O )n CO3− [76] [83]
[85] [86].
2.1.1 Shkarkesa kurorë pozitive
Figura 2.5 paraqet skematikisht shkarkesën kurorë pozitive, në shtypje atmosferike,
në një gjeometri majë-plan. Një potencial i lartë pozitiv zbatohet në elektrodën kurorë,
ndërsa elektroda tjetër, ku është vendosur modeli polimer, është e tokëzuar, duke
krijuar kështu një gradient të madh potenciali elektrik.
Në një rajon të ngushtë, të përqendruar në afërsi të kurorës (rajoni i jonizimit), fillon
procesi i jonizimit, si rezultat i përplasjeve joelastike midis elektroneve të krijuara në
procese jonizimi natyrale (rreth 20 çifte elektron-jon për cm3 në sekondë [78]) dhe
molekulave neutrale të gazit. Për pasojë, krijohen çifte elektron-jon pozitiv, të cilët,
duke u përshpejtuar nga forcat kuloniane të fushës elektrike, amplifikojnë procesin e
jonizimit të mëtejshëm, në atë që njihet si “ortek” elektronesh. Elektronet dytësore
prodhohen nga procesi i fotojonizimit në rajonin e plazmës. Rajoni i jonizimit,
përputhet me atë të plazmës, vetëm në rastin e kurorës pozitive dhe vizualisht shfaqet
me një shkëlqim të zbehtë, në ngjyrë të kaltër.
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Figura 2.5 Skema e shkarkesës kurorë pozitive. ( E0 (t ) , V (0, t ) dhe I (t ) janë përkatësisht
fusha elektrike mesatare, potenciali sipërfaqësor dhe rryma, në modelin me trashësi h dhe
konstante dielektrike  ).

Proceset e fotojonizimit dhe jonizimit nga përplasjet, “konkurrohen” prej dy
proceseve të tjera, siç janë ngjitja dhe rikombinimi [86]. Elektronet e lira mund t’u
ngjiten molekulave elektronegative të gazit (kryesisht molekula oksigjeni), dhe të
formojnë jone negative [78], ose mund të rikombinohen me jonet pozitive. Të katër
këto procese ilustrohen në Figurën 2.6.

Figura 2.6 Paraqitja skematike e proceseve që ndodhin gjatë shkarkesës kurorë.
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Afër kurorës me tension të lartë, jonizimi dominon ndaj proceseve të tjera dhe
prodhohen elektrone të reja. Shkalla e jonizimit bie me rritjen e largësisë prej
elektrodës kurorë, si pasojë e zvogëlimit të energjisë së elektroneve në këtë drejtim,
ndërsa shkalla e ngjitjes dhe rikombinimit rritet. Pikërisht, zona ku shkalla e jonizimit
është e barabartë me atë të ngjitjes dhe të rikombinimit, përcaktohet si kufiri ndërmjet
rajonit të plazmës dhe atij të jonizimit. Jashtë rajonit të plazmës, fusha nuk është e
mjaftueshme për të prodhuar çifte elektron-jon. Prandaj, në këtë rajon mund të
ekzistojnë vetëm jonet unipolare, me të njëjtin polaritet me kurorën, që shtyhen dhe
zhvendosen në drejtim të elektrodës së tokëzuar, pa mundur të shkaktojnë jonizim
[86] [87].
2.1.2 Shkarkesa kurorë negative
Mekanizmat e gjenerimit të shkarkesës kurorë negative ndryshojnë nga ato të
shkarkesës kurorë pozitive. Figura 2.7 paraqet skematikisht shkarkesën kurorë
negative, në shtypje atmosferike, në një gjeometri majë-plan. Një potencial i lartë
negativ zbatohet në elektrodën kurorë, ndërsa elektroda tjetër, ku është vendosur
modeli polimer, është e tokëzuar.

Figura 2.7 Skema e shkarkesës kurorë negative. ( E0 (t ) , V (0, t ) dhe I (t ) janë përkatësisht
fusha elektrike mesatare, potenciali sipërfaqësor dhe rryma, në modelin me trashësi h dhe
konstante dielektrike  ).
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Elektronet nismëtare të procesit të jonizimit shfaqen në mënyrë natyrale në ajër.
Përplasjet e elektroneve dhe molekulat neutrale të gazit shpien në krijimin e
elektroneve të lira dhe joneve pozitive, në mënyrë krejt të ngjashme me rastin e
kurorës pozitive. Por, një dallim i rëndësishëm mes të dyjave, lidhet me mekanizmin
e gjenerimit të elektroneve dytësore, që në këtë rast, ndodh përmes procesit të
fotoemetimit prej elektrodës kurorë. Ky proces i “nxjerrjes” së elektroneve prej
sipërfaqes së elektrodës kurorë, me anë të fotoneve të emetuara nga shkarkesa kurorë,
dominon ndaj procesit të fotojonizimit, duke qënë se kërkon më pak energji. Metali
(me punë daljeje të përshtatshme) i përzgjedhur për elektrodën kurorë dhe energjia e
fotonit luajnë një rol të rëndësishëm në shkarkesën kurorë negative. Elektronet e lira
mund t’u ngjiten molekulave elektronegative të gazit, dhe të formojnë jone negative,
ose mund të rikombinohen me jonet pozitive.
Në afërsi të kurorës, ku fusha është e lartë, jonizimi dominon ndaj proceseve të tjera
dhe prodhohen elektrone të reja. Si kufi i jonizimit caktohet rrezja ku shkalla e
jonizimit barazohet me shkallën e ngjitjes dhe rikombinimit. Përtej këtij kufiri,
megjithëse shkalla e jonizimit zvogëlohet me dobësimin e fushës elektrike, një pjesë e
elektroneve zotërojnë energji mjaftueshëm për t’u përfshirë në reaksione kimike, si
rezultat i goditjeve me molekulat neutrale të ajrit.
Për kurorën negative, rajoni i plazmës shtrihet përtej kufirit të jonizimit [88]. Kjo do
të thotë se një numër më i madh elektronesh do të shkaktojnë ngacmim dhe disocijim
të molekulave neutrale, në një zonë më të gjerë, në hapësirën mes dy elektrodave nga
sa do të ishte e mundur me jonet pozitive. Në këtë rast, rryma unipolare, që rrjedh në
drejtim të elektrodës së tokëzuar, do të jetë ndjeshëm më e madhe dhe përfaqëson një
transport ngarkese e grimcash [82].
Kurora negative mund të shfaqet vetëm në gaze elektronegative të tilla si oksigjeni,
avujt e ujit dhe dioksidi i karbonit, që kanë afinitet për elektronet. Vizualisht, shfaqet
në formë tufe, në ngjyrë të kaltër në vjollcë [88] [89].
2.2 Disa përdorime të shkarkesës kurorë
Për arsye të prakticitetit, rendimentit të lartë në ngarkim dhe kostos së ulët të
pajisjeve, shkarkesën kurorë e gjejmë në një numër të madh përdorimesh. Përveçse
për qëllime studimi, në industri përdoret në trajtimin e sipërfaqeve, veçanërisht në
sipërfaqet e polimerëve dhe tekstileve [90-93], përdoret gjerësisht si ngarkues në
aparatet elektrostatike si precipitatorë, fotokopje, printera me sprucim [94] [95], në
prodhimin e ozonit [96] [97], në shkatërrimin e ndotësve në gaze [98-100] etj.
Nga ana tjetër, duhet thënë se në pajisjet dhe linjat e transmetimit të tensionit të lartë,
kurora është shkaku i humbjeve dhe gjeneruese e radio interferencave.
2.3 Rënia e potencialit sipërfaqësor
Pas ngarkimit të polimerëve me anë të shkarkesës kurorë, potenciali sipërfaqësor i
tyre do të ndryshojë në lidhje me kohën. Njohja e procesit të rënies së potencialit
sipërfaqësor në polimerë dhe e parametrave përgjegjës për mekanizmin e saj, përbën
një mënyrë për monitorimin e mekanizmave të transportit të ngarkesës si edhe për
përcaktimin e karakteristikave elektrike të tyre [101].
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Studimi i kurbave të varësisë së potencialit sipërfaqësor nga koha, të njohura edhe si
karakteristika të rënies së potencialit, tërhoqi mjaft vëmendje, sidomos pas fenomenit
“cross-over”, të raportuar për herë të parë në 1976 nga Ieda et al. [102], për
polietilenin. Më pas, autorë të tjerë, vunë re fenomenin në polimerë të ndryshëm
[103]. Mendohet se, kur sipërfaqja e polimerit është ngarkuar në një potencial më të
madh, ngarkesat e injektuara zotërojnë më tepër energji dhe mund të kërcejnë nga
njëri “kurth” në tjetrin, përmes vëllimit, duke çuar në një rënie më të shpejtë të
potencialit sipërfaqësor, sesa në rastin e një potenciali fillestar më të ulët.
2.4 Mekanizmat e rënies së potencialit sipërfaqësor
Mund të jenë disa mekanizmat përgjegjës, për rënien e potencialit sipërfaqësor të
polimerëve, të ngarkuar me shkarkesë kurorë, si: asnjëanësimi nga jonet e gazit,
përcjellshmëria sipërfaqësore, injektimi i ngarkesës, proceset e polarizimit dhe
përcjellshmëria elektrike vëllimore. Mendohet se asnjëanësimi nga jonet e gazit dhe
përcjellshmëria sipërfaqësore luajnë rol të rëndësishëm vetëm në disa rrethana të
veçanta, siç mund të ishte rasti i modeleve me trashësi të madhe (të rendit të mm). Në
kushte të zakonshme, këta mekanizma nuk merren në konsideratë. Në shumicën e
teorive dhe modeleve, përcjellshmëria elektrike vëllimore është ajo që konsiderohet
faktor kryesor [25] [28] [102] [104-109].
2.4.1 Asnjëanësimi nga jonet e gazit
Ngarkesat sipërfaqësore në polimerë mund të kompensohen nga jonet e lirë që mund
të gjenden në mjedisin rrethues, të gjeneruar nga procese jonizimi natyrale [109].
Këto jone, mund të mbërrijnë në sipërfaqen e polimerit të tërhequr nga forcat
elektrostatike, sipas vijave të fushës elektrike, të krijuar nga ngarkesat sipërfaqësore.
Si pasojë e bashkëveprimit të këtyre joneve të lirë me jonet e vendosur në sipërfaqen e
polimerit gjatë ngarkimit, potenciali sipërfaqësor do të zvogëlohet. Shkalla e
zvogëlimit përcaktohet nga faktorë shumë të rëndësishëm, siç janë përqendrimi i
joneve të lirë dhe madhësia e fushës elektrike në afërsi të sipërfaqes së ngarkuar [110]
[111]. Ky mekanizëm bëhet i rëndësishëm veçanërisht për materiale me rezistencë
elektrike specifike shumë të madhe dhe për potenciale sipërfaqësore të larta, të
shkaktuar nga ngarkesa e depozituar aty.
2.4.2 Përcjellshmëria elektrike sipërfaqësore
Ky mekanizëm takohet zakonisht në fazën e parë të rënies së potencialit sipërfaqësor
dhe lidhet me lëvizjen e ngarkesës përgjatë sipërfaqes, në rastin kur fusha elektrike,
përveç përbërëses pingule, ka edhe një tjetër, tangent me sipërfaqen. Kjo ndodh kur
ngarkesa sipërfaqësore nuk është e shpërndarë njëtrajtësisht dhe si pasojë ekziston një
gradient potenciali. Kushtet e jashtme, si lagështira e ajrit dhe ndotja e sipërfaqes,
mund të ndikojnë në përshpejtimin e rrjedhjes anësore të ngarkesës, duke e kthyer në
një mekanizëm të rëndësishëm të rënies së potencialit. Në këtë rast, ngarkesa e plotë
sipërfaqësore nuk ndryshon, por vetëm rishpërndahet në mënyrë pothuajse uniforme.
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2.4.3 Asnjëanësimi nga vëllimi
Ky tip mekanizmi lidhet me tri procese të rëndësishme, siç janë ato të polarizimit,
përcjellshmërisë së brendshme vëllimore të materialit, të injektimit të ngarkesës dhe
proceset e zënies/çlirimit nga “kurthet”, që varen nga vetitë fizike të vetë polimerit.
Për këtë arsye, këta mekanizma janë shkaktarë të rënies së potencialit sipërfaqësor,
sikundër edhe të rrymës së shkarkesës, së matur midis elektrodave [112].
Sipas shumicës së teorive, presupozohet që gjatë procesit të ngarkimit, kur ngarkesat
elektrike depozitohen në sipërfaqe, ato injektohen në material dhe transportohen
përmes vëllimit, proces i cili mund të ngadalësohet për shkak të proceseve të
polarizimit dhe zënies në “kurth” të tyre [110] [111].
2.4.3.1 Proceset e polarizimit
Kur polimeri ndodhet nën veprimin e një fushe elektrike të jashtme, ngarkesat e
depozituara në sipërfaqe, shkaktojnë polarizimin e tij. Ngarkesa e lidhur, që shfaqet
në sipërfaqe, ka polaritet të kundërt me ngarkesën e lirë të saj. Një fenomen i tillë
mund të krijojë një fushë elektrike shtesë që, kur bashkëvepron me fushën e jashtme,
ndikon në rënien e potencialit sipërfaqësor [113]. Kjo rënie, tipike e mekanizmit të
përcjellshmërisë për shkak të polarizimit, vihet re në fazën fillestare [114-116].
2.4.3.2 Injektimi i ngarkesës dhe procesi i zënies/çlirimit nga “kurthet”
Rënia e potencialit sipërfaqësor për shkak të injektimit të ngarkesës lidhet me
procesin e transportit përmes vëllimit, të ngarkesës së injektuar. Ky proces i
transportit të ngarkesës do të varet nga energjia e bartësve të ngarkesës, nga thellësia e
“kurtheve” dhe vetitë elektrike të materialit. Fenomeni “cross-over” mund të
shpjegohet me procesin e injektimit të ngarkesës [108].
2.4.3.3 Përcjellshmëria elektrike vëllimore
Përcjellshmëria elektrike vëllimore konsiderohet një veti e brendshme e materialit. Në
rastin kur trashësia e modelit polimer është shumë më e vogël sesa përmasat gjatësore
të tij, mund të mendohet se fusha elektrike në vëllim, e krijuar nga ngarkesat
sipërfaqësore, ka vetëm përbërësen pingule me sipërfaqen. Përbërësja tangenciale
mund të mos merret në konsideratë. Përcjellshmëria vëllimore do të varet nga numri i
bartësve të ngarkesës të gjeneruar, ritmi i zënies/çlirimit nga “kurthi” i ngarkesave
dhe nga lëvizshmëria e tyre brenda vëllimit të materialit [110] [111].
Mekanizmi i lidhur më përcjellshmërinë vëllimore të materialit bëhet i rëndësishëm
veçanërisht në fazën e vonëshme të rënies së potencialit sipërfaqësor, pas stabilizimit
të mekanizmave të polarizimit dhe mekanizmave të tjerë, të diskutuar më herët. Në
këtë rast, rënia raportohet të jetë eksponenciale [117].
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KAPITULLI III

3. MATERIALI DHE METODAT
3.1 Matjet eksperimentale për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike
me metodën e triodës kurorë
3.1.1 Përgatitja e modelit në laborator
Përgatitja e çdo modeli, që do t’i nënshtrohet shkarkesës kurorë, bëhet me shumë
kujdes. Fillimisht pritet, prej fletës (filmit) së polimerit, një pjesë katrore me përmasa
2.5 cm  2.5 cm . Me po këto përmasa do të jetë edhe pllakëza e hollë e aluminit mbi
të cilën do të ngjitet polimeri, për të siguruar kontakt sa më të mirë ndërmjet tij dhe
elektrodës së tokëzuar. Bashkimi i polimerit me pllakëzën e aluminit realizohet
përmes një flete të hollë bakri, ngjitëse në të dyja anët e saj (Figura 3.1).

Figura 3.1 Përgatitja e modelit që do të eksperimentohet. Nga e majta në të djathtë, tregohen
pllakëzat e aluminit, fleta e bakrit ngjitëse në të dy anët dhe polimeri.

Pra, duke filluar nga elektroda e tokëzuar, radha e vendosjes mbi të do të jetë: pllakëz
alumini, fletë bakri dhe polimer, siç tregohet në skemën e Figurës 3.2.

Figura 3.2 Skema e modeleve të përgatitur për eksperimentim.

Kur modeli të jetë gati, përpara ngarkimit, bëhet pastrimi i sipërfaqes së tij me alkool
(izopropanol) (Figura 3.3 a)), me anë të një kartopicete profesionale (Figura 3.3 b)),
për të larguar ndonjë ngarkesë të mbetur, të vendosur aty gjatë procesit të përgatitjes
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dhe kapjes me duar. Pasi thahet për disa sekonda, bëhet një kontroll fillestar i
potencialit sipërfaqësor, për t’u siguruar që modeli është tërësisht asnjëanës [111].

a)

b)

c)

Figura 3.3 a) Izopropanol i përdorur për pastrimin e modelit, b) kartopicetat profesionale të
përdorura për këtë qëllim, c) pincetë.

Vetëm pas kësaj, modeli është gati për t’iu nënshtruar eksperimentimit me shkarkesën
kurorë. Kapja dhe zhvendosja e modelit gjatë eksperimentimit bëhet me anë të
pincetës, (Figura 3.3 c)) për të mos ndikuar në potencialin sipërfaqësor të tij.
Për çdo eksperiment është përdorur një model i ri.
3.1.2 Modelet për eksperimentim
Për eksperimentim u përzgjodhën polimerë të tipit polietilen (PE), polipropilen (PP),
Trespaphan dhe Kapton, me trashësi të ndryshme.
Në mënyrë të përmbledhur, llojet e modeleve së bashku edhe me disa karakteristika të
rëndësishme të tyre, paraqiten në Tabelën 3.1.
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Tabela 3.1 Modelet për eksperimentim dhe disa karakteristika të tyre.
Polimeri

Trashësia

Ngjyra

Formula kimike

( )

PE

40 μm ;
50 μm

E
tejdukshme,
pa ngjyrë

( −C2 H 4 − )n

2.25

PP

50 μm

E bardhë

( −C3 H 6 − )n

2.2

Trespaphan

50 μm

E bardhë,
me pak
shkëlqim

( −C3 H 6 − )n

2.2

Kapton

75 μm

Qelibar

( −C22 H10 N2O5 − )n

3.5

Modeli i
përgatitur

3.1.3 Metodika e matjeve
Njihen disa metoda për ngarkimin e polimerëve, por përzgjodhëm atë të shkarkesës
kurorë, të realizuar me sistemin e triodës kurorë. Ky sistem prej tre elektrodash, i
realizuar nga B. Gros në vitet ’70 [118], siguron një kontroll shumë të mirë të
potencialit me të cilin ngarkohet sipërfaqja dhe uniformitet të ngarkesës [119-122].
Gjithashtu, është e mundur matja e rrymës së ngarkimit dhe e potencialit sipërfaqësor
të modelit. Pajisja e thjeshtë dhe shpejtësia e ngarkimit konsiderohen ndër përparësitë
e kësaj metode.
Ngarkimi i polimerëve dhe matja e potencialit sipërfaqësor u realizua sipas skemës së
paraqitur në Figurën 3.4 [123-126].
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a)
b)
Figura 3.4 Skema eksperimentale: a) e triodës kurorë, b) e matjes së potencialit sipërfaqësor
të modelit.

Modeli vendoset mbi elektrodën e tokëzuar, nga ana e metalizuar e tij. Sipërfaqja
tjetër, e lirë, u ekspozua për 30 s ndaj një shkarkese kurorë të gjeneruar nga elektroda
kurorë, e lidhur me një burim tensioni të lartë të vazhdueshëm, DC (FUG HCN 1412500), 10 kV . Potenciale të të njëjtit polaritet me kurorën zbatohen në grilën, e
lidhur me një burim potencialesh DC, të ndryshme (Model 240 A, Keithley
Instruments). Largësia midis kurorës dhe grilës është 70 mm , ndërsa midis grilës dhe
elektrodës së tokëzuar, 10 mm . Kjo e fundit, lidhet me tokën nëpërmjet një
pikoampermetri digjital (Model 445, Keithley Instruments) që mundëson matjen e
rrymës në model. Mbas ngarkimit, në zonën e matjes, u përcaktua potenciali
sipërfaqësor i modelit me anë të një voltmetri elektrostatik (Model 244, i pajisur me
një sondë model 1017), pa patur asnjë kontakt fizik.
3.1.3.1 Trioda kurorë
Në Figurën 3.5 a) paraqitet trioda kurorë e përdorur në punën eksperimentale, ndërsa
në Figurën 3.5 b), ajo paraqitet e izoluar elektrikisht nga mjedisi i punës, brenda
kafazit të Faradeit (Faraday), me diametër 20 cm dhe lartësi 26 cm , i tokëzuar.
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a)
b)
Figura 3.5 a) Trioda kurorë b) trioda kurorë brenda kafazit të Faradeit.

Elektroda kurorë është një tel me një diametër prej 1 mm (Figura 3.6 a)). Grila,
përbëhet nga kuadratë me përmasa 1.6 mm×1.6 mm , të ndërtuar nga tel me diametër
0.2 mm (Figura 3.6 b)). Elektroda e tokëzuar është një cilindër tunxhi, me diametër
20 mm dhe lartësi 8 mm (Figura 3.6 c)).

a)

b)

c)

Figura 3.6 Pjesët përbërëse të triodës kurorë: a) elektroda kurorë, b) grila dhe c) elektroda e
tokëzuar.
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3.1.3.2 Aparaturat e përdorura
3.1.3.2.1 Burimi i tensionit të lartë të kurorës
Shkarkesa kurorë gjenerohet prej elektrodës kurorë, e lidhur me një burim të tensionit
të lartë, të vazhdueshëm, të tipit FUG HCN 14-12500 [127], të paraqitur në Figurën
3.7, që siguron:
➢ Tension 0 −12.5 kV
➢ Rrymë 0 − 0.1 mA

Figura 3.7 Burimi i tensionit të lartë DC, FUG HCN 14-12500: 1) ekrani për shfaqjen e
vlerës së tensionit/rrymës, 2) çelësi ndiz/fik, 3) çelësi për përzgjedhjen e polaritetit, 4) llampa
sinjalizuese LED, 5) potenciometri për vendosjen e tensionit, 6) potenciometri për vendosjen
e rrymës, 7) çelësi ndiz (1)/fik (0), 8) opsionet e programimit, 9) dalja e tokëzuar, 10) dalja 0
V, 11) dalja e tensionit të lartë.

Aparatura ka një madhësi kompakte dhe punon në një diapazon temperaturash nga
0o C deri në 40o C . Vlera e tensionit/rrymës shfaqet në një ekran me 3 1 2 shifra
(gjysma e shifrës mund të shfaqë vetëm numrat 0-1, ndërsa shifra e plotë numrat 0-9),
ndërsa polariteti i tensionit mund të ndërrohet me anë të një çelësi. Lejon rregullimin
e tensionit dhe rrymës në mënyrë të menjëhershme, ndërsa fiksimi i madhësive të tyre
bëhet me anë të potenciometrave me 10 rrotullime, me shkallë të lartë saktësie;
regjimi i përzgjedhur (tension apo rrymë) tregohet nga llampa LED. Punon në mënyrë
të pakufizuar me rrymë maksimale, në kushtet e një qarku të shkurtër. Dalja “ 0 V ”
është e lidhur me tokën, por mund edhe të shkëputet, nëse duhet.
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3.1.3.2.2 Burimi i tensionit të lartë të grilës
Potencialet e ndryshme të grilës sigurohen prej burimit të tensionit të lartë, DC,
Model 240 Keithley Instruments, të paraqitur në Figurën 3.8 [128].

Figura 3.8 Burimi i tensionit të lartë DC, Model 240A: 1) fushat e shkallëzuara (3 rresht) për
përzgjedhjen e tensionit, 2) llampa sinjalizuese LED, 3) çelësi ndiz/fik, 4) potenciometri
TRIM, 5) çelësi për përzgjedhjen e polaritetit të tensionit në dalje, 6) dalja e tokëzuar, 7) dalja
e tensionit të lartë, 8) llampa sinjalizuese e mbingarkesës.

Modeli 240A njihet si një burim i tensionit të lartë, i zakonshëm në laborator. Përdoret
më shpesh në matjet e rezistencës elektrike specifike sipërfaqësore dhe vëllimore. Po
ashtu, furnizon me potencialet e funksionimit tubat fotoshumëzues, fotoshumëzuesit e
elektroneve, detektorët e rrezatimit të trupit të ngurtë dhe dhomat e jonizimit. Përdoret
edhe për kalibrimin e matësve dhe sondave elektrostatike.
Llampa sinjalizuese ndizet në ngjyrë portokalli kur burimi është i ndezur. Tre fusha të
shkallëzuara, të vendosura në rresht, lejojnë përzgjedhjen e tensionit në dalje, me hap
përkatësisht 100 V , 10 V dhe 1 V . Në fushën e parë mund të përzgjidhet edhe vlera
11, ndërsa në dy të tjerat shkallëzimi shkon deri në 10. Potenciometri “TRIM”, në
pozicionin “CAL”, bën të mundur interpolimin midis hapave me rezolucion më të
mirë se 5 mV . Ndërsa, rezultati në dalje mund të përzgjidhet pozitiv ose negativ, në
lidhje me tokën. Nëse ky çelës vendoset në pozicionin “OFF”, nuk do të ketë tension
në dalje, edhe pse burimi është ende në punë. Llampa e mbingarkesës ndizet atëherë
kur në dalje kapërcehet vlera prej afërsisht 11 mA dhe mbetet e ndezur derisa
mbingarkesa të ketë kaluar.
Ky model, siguron tension DC në dalje, nga 0 V deri në 1200 V me saktësi  1 % të
shkallës së përzgjedhur dhe rrymë maksimale 10 mA , me të njejtën saktësi.
Qendrueshmëria është  0.02 %  2 mV gjatë orës së parë, ose në periudhat 8
orëshe në vijim, pas një nxemjeje 30 minutëshe. Rregullimi i linjës, ose aftësia për të
mbajtur një nivel tensioni konstant në kanalin e daljes së burimit të tensionit të lartë,
pavarësisht ndryshimeve në nivelin e tensionit të hyrjes, është  0.005 %  2 mV
për një ndryshim prej 10 % në tensionin e hyrjes. Rregullimi ingarkesës është po
 0.005 %  2 mV , për kalimin nga gjendja pa ngarkesë deri në gjendjen me
ngarkesë të plotë.
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Mbingarkesa e përsëritur, ose puna në kushte të mbingarkesës për periudha të gjata,
nuk e dëmton burimin. Mbrojtja nga mbingarkesa kufizon rrymën në dalje në më pak
se 13 mA dhe kur mbingarkesa ka kaluar, rikthen automatikisht burimin në vlerën e
përzgjedhur.
3.1.3.2.3 Pikoampermetri
Për matjen e rrymës në model u përdor një pikoampermetër digjital me përzgjedhje
automatike të rendit, Model 445, Keithley Instruments i paraqitur në Figurën 3.9
[129]. Ai siguron matje të shpejtë të rrymës, në një diapazon të gjerë, nga 10−2 A deri
në 10−9 A , dhe një rezolucion prej 10−12 A . Pajisja po ashtu tregon në mënyrë
automatike nëse rryma në hyrje është pozitive apo negative. Ekrani digjital shfaq tre
shifra, plus një për kalimin me një rend. Presja dhjetore mbetet e palëvizur në lidhje
me shifrat. Polariteti paraqitet me një shenjëz të shndritëshme “+” ose “-“. Eksponenti
i fuqisë përzgjidhet në mënyrë automatike. Ndryshimi i rendit shoqërohet me një
sinjalizim nga llampa.
Leximi i plotë, në rastin e treguar në Figurën 3.9, do të ishte -0.003 10-9 A .

Figura 3.9 Pikoampermetri digjital me përzgjedhje automatike të rendit, Model 445: 1)
ekrani digjital, 2) çelësi ndiz/fik, 3) çelësi i shpejtësisë së afishimit në ekran, 4) çelësi
“FILTER”, 5) llampa sinjalizuese, 6) çelësi për përzgjedhjen e regjimit, 7) çelësi për
përzgjedhjen e diapazonit, 8) rregullimi i zeros, 9) çelësi i kontrollit të zeros.

Saktësia përcaktohet në terma të një përqindjeje të leximit, në secilin rend.
Specifikohet një shtesë prej  1 shifër, derisa kalimi nga analog në digjital ka një
pasiguri  1 shifër.
Çelësi “FILTER” shërben për filtrimin e zhurmave të frekuencave të larta dhe shkalla
e filtrimit fillon nga një minimum, (pozicioni “OUT” i çelësit), e deri në një vlerë
maksimale, (pozicioni “IN” i çelësit). Çelësi i kontrollit të zeros, përzgjedh mënyrën e
operimit, “NORMAL” ose “ZERO CHECK”. Nëse është e nevojshme, sigurohet nisja
nga zeroja. Çelësi për përzgjedhjen e diapazonit, ofron opsionet manual (“HOLD”)
dhe automatik (“AUTOMATIC”). Qarku i përzgjedhjes automatike të diapazonit
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ndjen rrymën në hyrje dhe automatikisht përzgjedh diapazonin e duhur për secilën
matje. Çelësi i përzgjedhjes së regjimit përdoret kur çelësi për përzgjedhjen e
diapazonit është në pozicionin “HOLD”. Në pozicionin 10−2 , pikoampermetri nis nga
rendi 10−2 , pavarësisht rrymës në hyrje. Ndërsa, në pozicionin “DOWN” ai e
zvogëlon rendin sipas radhës 10−2 , 10−3 , 10−4 etj., dhe kur mbërrin në 10−9 , rikthehet
në 10−2 . Shpejtësia e ndryshimit të ekranit shkon nga maksimumi 24 lexime s në
1 lexim 2s .
Modeli 445 përbëhet nga tre pjesë: pikoampermetri, i cili është një amplifikator linear
DC, i lidhur si një ampermetër fidbeku (feedback), me tetë rende rrymash, qarku i
përzgjedhjes automatike të rendit dhe konvertuesi, nga analog në digjital (A/D).
3.1.3.2.4 Voltmetri elektrostatik dhe sonda
Metodat për matjen e potencialit sipërfaqësor në polimerë mund të jenë disa, me dhe
pa kontakt fizik, cilësore dhe sasiore. Metoda cilësore mund të përdoret për
përcaktimin e polaritetit dhe shpërndarjes së ngarkesave në sipërfaqe [11], ndërsa
metoda sasiore lejon matjen e fushës elektrike ose potencialit elektrostatik. Për
vlerësimet sasiore, metoda pa kontakt rezulton të jetë më e preferuara, për shkak edhe
të prakticitetit të saj, sidomos për qëllime kërkimore [130].
Potenciali sipërfaqësor i modelit u mat me një voltmetër elektrostatik, Model 244 dhe
sondë Model 1017, të paraqitura në Figurën 3.10 [131].

Figura 3.10 a) Voltmetri elektrostatik: 1) çelësi për mënyrën e operimit, 2) llampa
sinjalizuese e “ON”, 3) llampa sinjalizuese e operimit, 4) ekrani, 5) çelësi për rregullimin e
shpejtësisë së përgjigjes, 6) çelësi i balancës, 7) çelësi për rregullimin e zeros, 8) lidhësi me
sondën; b) sonda për matjen e potencialit sipërfaqësor: 9) lidhësi me voltmetrin, 10) sonda,
11) modeli, 12) mbështetësja e tokëzuar.

Ky model, mat potencialin sipërfaqësor të materialeve, pa kontakt fizik, në një
diametër të vogël ( 1 mm ) ose në një zonë të madhe, duke përdorur teknika të
patentuara, që sigurojnë matje me saktësi të lartë dhe pa luhatje në vlera, pothuajse të
pavarura nga ndarja sondë-sipërfaqe.
Çelësi “STANDBY/OPERATE” kontrollon kushtet e operimit të pajisjes. Në
pozicionin e parë sonda fillon oshilimin, por burimi i tensioni të lartë nuk është
aktivizuar. Ai ndizet vetëm kur sonda është e lidhur me burimin e energjisë dhe çelësi
është në pozicionin “OPERATE”. Llampa sinjalizuese e operimit tregon që burimi i
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tensionit të lartë është i ndezuar dhe siguria e sondës garantohet për tension deri në
± 3400 V . Ngarkesa e tepërt në sondë, siç mund të ndodhë në rast kontakti të sondës
me sipërfaqen e tokëzuar, bën që drita e operimit të oshilojë duke treguar funksionim
të keq të pajisjes. Çelësi “BALANCE” ekuilibron potencialin e kontaktit të
brendshëm të sondës, për të siguruar pavarësi nga hapësira sondë-sipërfaqe. Çelësi për
rregullimin e shpejtësisë së përgjigjes, rregullon sistemin e shpejtësisë së përgjigjes
dhe qëndrueshmërinë, duke ndryshuar sistemin e përshpejtimit me cikël të hapur.
Përshpejtimi i madh shkakton paqëndrueshmëri të sistemit, ndërsa përshpejtimi i
pamjaftueshëm ngadalëson përgjigjen. Sistemi i përshpejtimit dhe përgjigjet variojnë
me largësinë sondë-sipërfaqe dhe duhet të kompesohen nga rregullimi i këtij sistemi
të kontrollit.
•

Parimi i punës

Matja e potencialit sipërfaqësor u bë me anë të metodës së “anulimit të fushës
elektrike” (Figura 3.11), që për shkak të natyrës pa kontakt, nuk shkakton ndryshime
fizike të modelit. Kjo metodë matjeje, po ashtu minimizon gabimin për shkak të
largësisë sondë-sipërfaqe e ngarkuar, duke qenë se fusha elektrike, E midis tyre është
zero.

Figura 3.11 Sonda e vendosur mbi sipërfaqen e ngarkuar, të modelit me trashësi h dhe
potencial sipërfaqësor V [132] [133].

Ndërsa, Figura 3.12 paraqet, skematikisht dhe në mënyrë të thjeshtuar, parimin e
funksionimit të sondës për matjen e potencialit sipërfaqësor. Ajo bazohet në një qark
kontrolli dhe në një burim të tensionit të lartë të integruar, që e komandon potencialin
e sondës në mënyrë të tillë që fusha elektrike midis sipërfaqes që do t’i nënshtrohet
procesit të matjes dhe sondës, të bëhet zero.
Elektroda elektrostatike, e pajisur me një hapje të vogël në bazën e sondës, vendoset
mbi sipërfaqen që do t’i nënshtrohet procesit të matjes, por pa e prekur atë. Sinjali
alternativ, i induktuar në këtë elektrodë, është proporcional me diferencën potenciale
midis sipërfaqes së ngarkuar dhe sondës. Rezultati në dalje të integratorit nxit një qark
përforcimi të tensionit të lartë, i cili nga ana tjetër, shpie sondën tek i njëjti potencial
sa ai i sipërfaqes së ngarkuar. Rezultati në dalje të përforcuesit të tensionit të lartë,
përcakton sakësisht potencialin e panjohur.
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Figura 3.12 Bllok diagrama e thjeshtuar e voltmetrit elektrostatik, Model 244 dhe sondës
Model 1017 [130] [134].

Sipas të dhënave teknike, kjo pajisje kryen matje pa kontakt fizik, në diapazonin
0 − 3 kV , DC. Saktësia është më e mirë se 0.1 % , në pothuajse çdo distancë sondësipërfaqe dhe  0.003 % o C , në diapazonin e temperaturave 20o C − 40o C dhe
ndryshim të lagështirës 10 % − 90 % . Shpejtësia e reagimit, për hap hyrjeje të
zakonshëm, është  3 ms ; për hap hyrjeje 1 kV ,  2.5 ms ; për hap hyrjeje 2 kV ,
 3.5 ms dhe për hap hyrjeje 3 kV ,  4 ms .
3.2 Matjet eksperimentale për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike
me metodën statike, në varësi të temperaturës
3.2.1 Metodika e matjeve
Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike sipërfaqësore GS dhe vëllimore GV , është
realizuar duke matur respektivisht rezistencën elektrike sipërfaqësore RS dhe atë
vëllimore RV të modelit, të vendosur në një konstruksion të përbërë nga tri elektroda
metalike. Gjeometria e sistemit të elektrodave na lejon të gjejmë edhe koeficientin që
lidh të dy tipet e rezistencave (ose përcjellshmërive) të përmendura më sipër,
përkatësisht me rezistencën (ose përcjellshmërinë) elektrike specifike sipërfaqësore
dhe atë vëllimore. Për matjen e rezistencës u përdor një elektrometër (Model 600 B,
Keithley Instruments) [135]. Në metodën me rrymë konstante elektrometri mat
tensionin në model, duke njohur rrymën që kalon në të. Tensioni është në përpjesëtim
të drejtë me rezistencën e modelit dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me përcjellshmërinë
e tij. Meqënëse rezistencat që do të mateshin ishin, kryesisht mbi 1011  (ose
përcjellshmëritë nën 10−11S ), për matjen e tyre u përdor ajo që preferohet më tepër,
FAST method [136].
Operacioni matës i rezistencës, skematikisht është paraqitur në Figurën 3.13.
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Figura 3.13 Diagrama skematike për funksionimin e ommetrit.

Në qoftë se shënojmë me 10 x rezistencën totale të shkallës së përdorur ( x varion nga
9-12), k koeficientin shumëzues, dhe përkatësisht N dhe n numrin e plotë të
ndarjeve dhe numrin e ndarjeve të vrojtuara, atëhere rezistenca elektrike sipërfaqësore
(e shprehur në  ) që përcakton aparati, gjendet me anën e relacionit:

RS = k

10 x
n
N

(3.1)

ndërsa, përcjellshmëria elektrike sipërfaqësore jepet me:
GS =

1
RS

(3.2)

Relacioni (3.1) vlen edhe për rastin e rezistencës vëllimore RV , duke qënë se matet
me po të njëjtin aparat si dhe rezistenca sipërfaqësore, ndërsa përcjellshmëria
elektrike vëllimore jepet me: GV ( S ) = 1 .
RV
Për fiksimin dhe ndryshimin e temperaturës është përdorur furra termostat
(HERAEUS Thermostat Oven) [137], në të cilën kur arrihej temperatura e paracaktuar,
rryma e krijuar në termoçift, jepte komandën e fiksimit të saj. Ajo luan në mënyrë
perfekte edhe rolin e një kafazi të Faradeit, suplementar.
3.2.1.1 Sistemi i elektrodave
Sistemi i elektrodave që u përdor për matjet është ndërtuar në përputhje me standartin
gjerman [5] [7] si edhe me rekomandimet e standarteve amerikane [136] [138].
Ky sistem është i përbërë nga: elektroda qendrore cilindrike prej tunxhi, elektroda
mbrojtëse prej alumini dhe elektroda e tokëzuar, gjithashtu prej alumini (Figura 3.14).
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a)
b)
Figura 3.14 a) Elektroda qendrore ( D1 = 52 mm ); elektroda mbrojtëse ( D2 = 54 mm dhe
D3 = 98 mm ) dhe b) elektroda e tokëzuar ( D4 = 98 mm , h0 = 10 mm ).

3.2.1.2 Skema e matjeve eksperimentale për përcjellshmërinë elektrike specifike
sipërfaqësore, në varësi të temperaturës
Diagrama skematike e matjeve eksperimentale për përcjellshmërinë elektrike
specifike sipërfaqësore, në temperatura të ndryshme [6] [139], është paraqitur në
Figurën 3.15. Eshtë e rëndësishme që elektroda mbrojtëse të ketë potencial pozitiv, në
mënyrë që elektronet të mblidhen në të.

Figura 3.15 Diagrama skematike për matjet e përcjellshmërisë elektrike specifike
sipërfaqësore.

Përcjellshmëria elektrike specifike sipërfaqësore, sipas skemës së propozuar, mund të
përcaktohet me anën e relacionit [7]:
ln

=

D2
D1

2

GS

(3.3)

ku, D1 dhe D2 janë përkatësisht diametri i elektrodës qendrore dhe diametri i
brendshëm i elektrodës mbrojtëse.
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3.2.1.3 Skema e matjeve eksperimentale për përcjellshmërinë elektrike specifike
vëllimore, në varësi të temperaturës
Diagrama skematike e matjeve eksperimentale për përcjellshmërinë elektrike
specifike vëllimore, në temperatura të ndryshme [6] [139], është paraqitur në Figurën
3.16. Në këtë rast, është e rëndësishme që elektroda nën sipërfaqen e modelit, të ketë
potencial pozitiv, për mbledhjen e elektroneve.

Figura 3.16 Diagrama skematike për matjet e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore.

Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, nga rezistenca (ose
h
përcjellshmëria) vëllimore e matur (  = GV ), përfshin, ndërmjet të tjerash,
S
2
 D1
sipërfaqen reale, S =
, të elektrodës matëse. Por, meqënëse materiali i modelit
4
është homogjen dhe izotrop, ekstremet e vijave të rrymës në zonën e skajeve mundet
që efektivisht t’i rrisin përmasat e diametrit të elektrodës [5] [8] me madhësinë gB ,
2
ku B = 1 −
;  = 2h ln cosh  g
, ndërsa h dhe g janë përkatësisht

4h
g
trashësia e modelit dhe largësia ndërmjet elektrodës qendrore dhe asaj ekran. Kështu
që, sipërfaqja “efektive”, Sef ekzakte, e kontaktit ndërmjet elektrodës qendrore dhe

(

)

(

)

modelit është:

Sef =

 gB 
D12 1 +

4
D1 




(3.4)

ku, D1 është diametri i elektrodës qendrore.
Në këtë mënyrë, përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore përcaktohet me
relacionin:
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=

Por, në kushtet tona eksperimentale

=

4h
1
G
2
 D1  gB 2 V
1 +

D1 


(3.5)

gB
 1 , prandaj mund të shkruajmë:
D1

4h
1
G
2
 D1  2 gB  V
1 +

D1 
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KAPITULLI IV

4. PËRCAKTIMI I PËRCJELLSHMËRISË ELEKTRIKE SPECIFIKE TË
POLIMERËVE ME METODËN E TRIODËS KURORË
Përcjellshmëria elektrike specifike, një parametër i rëndësishëm i karakteristikave
elektrike të polimerëve, tradicionalisht është përcaktuar me metoda klasike “statike”
(sistem elektrodash) [5] [6]. Por, krahas tyre, për përcjellshmërinë elektrike specifike
vëllimore është përdorur edhe një metodë “dinamike”, që bazohet në efektet e
rrezatimit elektronik, në modelet e holla të polimerëve [7] [8].
Në këtë studim, për herë të parë, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore, është përdorur metoda e triodës kurorë [123] [125] [126]. Për
këtë, fillimisht është formuluar një teori e përgjithshme e kalimit të rrymës në model,
në rastet e një varësie lineare dhe kuadratike të saj nga potenciali i grilës. Mbas
marrjes së të dhënave eksperimentale, është kaluar në hartimin e metodikës konkrete
të përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, për rastet e studiuara,
grafikisht dhe analitikisht.
4.1 Teoria e përgjithshme e rrymës në model
Ngarkimi i modeleve u realizua me anë të sistemit të triodës kurorë, të përshkruar me
hollësi në Kapitullin III, paragrafi 3.1.3. Ky sistem (Figura 4.1), ka rezultuar mjaft i
përshtatshëm, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike të shtresave të
holla të polimerëve.

a)

b)

Figura 4.1 a) Skema eksperimentale e triodës kurorë pozitive dhe b) zona e interesit midis
grilës dhe elektrodës së tokëzuar, (me përmasa të ekzagjeruara).

Jonet e të njëjtit polaritet me kurorën shtyhen në drejtim të sipërfaqes së modelit dhe
mund të hyjnë në shtresën e sipërfaqes së materialit, edhe në brendësi të tij [140].
Këto jone unipolare, që mbërrijnë në sipërfaqen e modelit, i transferojnë asaj
ngarkesën e tyre, duke futur gradient potenciali në sipërfaqen dhe në vëllimin e
modelit. Kështu që, një pjesë e ngarkesave transportohet përgjatë sipërfaqes dhe pjesa
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tjetër transportohet përmes vëllimit, duke krijuar një fushë elektrike në vëllimin e
modelit [120] [141].
Në këtë mënyrë, teorinë do ta ndërtojmë duke pohuar që një pjesë e joneve pozitive që
vijnë në sipërfaqen e modelit kapen nga “kurthet”, ndërsa një pjesë tjetër i shpëtojnë
“kurtheve” dhe depërtojnë në model [123].
Variacioni i të parave në lidhje me kohën, kushtëzon rrymën e zhvendosjes ( I zh ):

I zh ( t ) = Sjzh ( t ) = S

E ( t )
D
1 E0 ( t )
= S 0
= S 0
t
t
 t

I zh ( t ) = S 0

E0 ( t )

(4.1)

(4.2)

t

ndërsa, grupi i dytë i joneve kushtëzon rrymën e përcjellshmërisë ( I p ), që varet nga
lloji i procesit që shfaqet në material [76] [120]:

I p ( t ) = Sj p ( t ) = S E ( t ) = S 

E0 ( t )



(4.3)

ku S,  dhe  janë përkatësisht sipërfaqja, përcjellshmëria elektrike specifike
vëllimore dhe konstantja dielektrike e modelit katror me brinjë a . E0 (t ) është
intensiteti mesatar i fushës elektrike të jashtme, i shkaktuar nga diferenca potenciale
ndërmjet sipërfaqes së modelit me trashësi h dhe elektrodës së tokëzuar.
Atëherë, duke e konsideruar sistemin një kondensator, intensiteti i rrymës I (t ) , që
kalon nëpër model, në një moment t , do të jetë [123] [125] [126]:

I ( t ) = I p ( t ) + I zh ( t )

(4.4)

 E (t )

d
I ( t ) = S  0
+  0 E0 ( t )

dt



(4.5)

Për ta thjeshtuar analizën, supozohet që gjendjet e “kurtheve” në sipërfaqe janë të
shpërndara uniformisht, në një shtresë të hollë [142]. Për pasojë, dhe dendësinë
sipërfaqësore të ngarkesave të “mbjella” prej tyre, si dhe potencialin që ato krijojnë
V (0, t ) , do ta konsiderojmë uniform [76] [118] [143].
Në këtë mënyrë, mund të shkruajmë:

E0 ( t ) =

V ( 0, t )
h

(4.6)

Atëherë, relacioni (4.5), duke patur parasysh edhe faktin që S = a 2 , mund të shkruhet:
d

h
V (0, t ) +
V (0, t ) =
I (t )
dt
 0
 0a2
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Në ekuacionin diferencial (4.7), madhësia e panjohur, objekt i përcaktimit, është
përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore,  . Ndërsa, madhësitë e tjera (  0 ,  , h ,
a ) njihen ose përcaktohen eksperimentalisht [ I (t ) dhe V (0, t ) ]. Por, që të zgjidhet ai
ekuacion, duhet paraprakisht të njihet lidhja ndërmjet madhësive të ndërvarura, I (t )
dhe V (0, t ) .
Lind pyetja: çfarë lidhje ka midis I (t ) dhe V (0, t ) , dy madhësi të cilat mund të
maten?
Tregohet që dendësia e ngarkesës është ngushtësisht e lidhur me rrymën në model dhe
potencialin sipërfaqësor. Kështu që, gjendja e ngarkesës brenda materialit mund të
paraqitet me potencialin sipërfaqësor të matur [144]. Faktet tregojnë se kjo lidhje, në
situata të ndryshme, mund të jetë e ndryshme [145-147].
Prandaj, për zbulimin e saj, le t’i drejtohemi eksperimentit!
4.2 Përcaktimi eksperimentalisht i lidhjes midis I (t ) dhe V (0, t )
Eksperimentet me triodën kurorë japin mundësi për studimin e ndikimit të shkarkesës
në ngarkimin elektrostatik të polimerëve.
Përcaktimi i kurbave të varësisë së rrymës së ngarkimit ndaj potencialit të grilës, na
jep rezultate të rëndësishme lidhur me karakteristikat elektrike [76].
Njohjen e lidhjes midis intensitetit të rrymës që kalon në model dhe potencialit
sipërfaqësor të tij, e bëmë nëpërmjet potencialit të grilës [148]. Për këtë qëllim,
përcaktuam njëkohësisht dy varësi, rrymën që kalon në model dhe potencialin
sipërfaqësor të tij, si funksione të potencialit të grilës. Në modelet e studiuara, u
dalluan dy raste varësish, të cilat do t’i trajtojmë hollësisht në vijim.
4.2.1 Analiza e rastit të varësisë lineare të rrymës në model nga potenciali i grilës
4.2.1.1 Rezultatet eksperimentale
Në eksperimente, u përdorën modele të PE (me trashësi 40 μm dhe 50 μm ) dhe
Kaptonit (me trashësi 75 μm ), për ngarkimin e të cilëve u përdor shkarkesa kurorë
pozitive, sipas skemës së përshkruar në Kapitullin III, paragrafi 3.1.3.
Varësitë e rrymës dhe potencialit sipërfaqësor të modelit nga potenciali i grilës, të
zbuluara eksperimentalisht, për secilin model, respektivisht paraqiten në Figurat 4.24.3 a), b), c).
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a)

b)
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c)
Figura 4.2 Varësia e rrymës në model nga potenciali i grilës, në rastin e kurorës pozitive për
a) PE ( 40 μm ), b) PE ( 50 μm ) dhe c) Kapton ( 75 μm ). (Koeficientët e korrelacionit, R 2 ,
përkatësisht janë 0.9888 , 0.9970 dhe 0.9813 ).

a)
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b)

c)
Figura 4.3 Varësia e potencialit sipërfaqësor të modelit nga potenciali i grilës në rastin e
kurorës pozitive për a) PE ( 40 μm ), b) PE ( 50 μm ) dhe c) Kapton ( 75 μm ). (Koeficientët e
korrelacionit, R 2 , përkatësisht janë 0.9945 , 0.9976 dhe 0.9899 ).
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Këto varësi, të përafruara me funksione lineare, janë përkatësisht të tipeve:

I ( t ) = CVg

(4.8)

V ( 0, t ) = kVg + V0

(4.9)

dhe

Në këtë mënyrë, duke parë relacionet (4.8) dhe (4.9), gjendet lidhja e kërkuar
ndërmjet intensitetit të rrymës I (t ) që kalon në model dhe potencialit sipërfaqësor të
tij V (0, t ) , e cila është e tipit:
I ( t ) = C1 V ( 0, t ) − V0 

(4.10)

ku
C1 =

dhe ka përmasa C1 = AV-1 .

C
k

(4.11)

Vlerat numerike të konstanteve eksperimentale C , k dhe V0 , merren nga përafrimi i
kurbave, për secilin rast.
4.2.1.2 Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore në mënyrë
grafike
Lidhja e kërkuar, midis rrymës dhe potencialit sipërfaqësor të modelit, jepet me
relacionin (4.10). Nga zëvendësimi i tij në ekuacionin diferencial (4.7), marrim:
hC1
d

V (0, t ) +
V (0, t ) =
V (0, t ) − V0 
dt
 0
 0a2

(4.12)

Nëse shënojmë:
C2 =


 0

(4.13)

C3 =

hC1
 0a2

(4.14)

dhe

ku, C2  = s-1 dhe C3  = s-1 , atëherë ekuacioni diferencial (4.12) merr trajtën:
dV ( 0, t )

( C3 − C2 )V ( 0, t ) − C3V0
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= dt

(4.15)
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Duke integruar në të dyja anët ekuacionin (4.15), kemi:
dV ( 0, t )

V ( 0,t )

 (C

V0

3

t

− C2 )V ( 0, t ) − C3V0

=  dt

(4.16)

0

Përfundimisht:

C3 V ( 0, t ) − V0  − C2V ( 0, t )
1
ln
=t
−C2V0
( C3 − C2 )

(4.17)

Zgjidhja e ekuacionit diferencial (4.15), me supozimin:
C3 (V ( 0, t ) - V0 ) - C2V ( 0, t )  0

(4.18)

i cili është në përputhje të plotë me faktet eksperimentale, paraqitet në trajtën:

C3 V ( 0, t ) - V0  - C2V ( 0, t )
C2V0

= exp ( C3 - C2 ) t 

(4.19)

Në ekuacionin (4.19) madhësia e panjohur është C2 . Duke shënuar:

x = C3 - C2

(4.20)

dhe duke patur parasysh që gjithmonë plotësohet kushti:
n=

V ( 0, t )
1
V0

(4.21)

atëherë, (4.19) paraqitet në trajtën:
nx - C3
= exp( xt )
C3 - x

(4.22)

Zgjidhja grafike e ekuacionit (4.22) lejon përcaktimin e x -it. Ndërsa, duke patur
parasysh (4.13) dhe (4.20), përcaktojmë në mënyrë grafike, përcjellshmërinë elektrike
specifike vëllimore,  g , objektin themelor të studimit:

 g =  0 ( C3 - x )

(4.23)

Duke patur parasysh (4.18), (4.20) dhe (4.21), del se nx - C3  0 dhe C3 − x  0 , prej
ku:
C3
 x  C3
n
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(4.24)
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Relacionet (4.23) dhe (4.24) tregojnë që përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore
ndodhet në intervalin:
 n −1 
0   g   0 C3 

 n 

(4.25)

Pra, përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, në mënyrë grafike, përcaktohet me
formulën (4.23) dhe intervali teorik i ndodhjes së saj, që kondicionohet nga vlerat
ekstremale të x -it, jepet me relacionin (4.25).
4.2.1.3 Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore në mënyrë
analitike
Për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, në mënyrë analitike,
le t’i kthehemi edhe një herë zgjidhjes (4.19), të ekuacionit diferencial (4.15), që
shoqërohet me shprehje logaritmike dhe eksponenciale.
Nga kushti i parë, (4.18), që u vendos për paraqitjen e logaritmit, del se:
C2 

C3 V ( 0, t ) − V0 
V ( 0, t )

 n −1 
=
 C3
 n 

(4.26)

Ndërsa, kushti i dytë që do të vendoset, lidhet me shpërthimin e eksponencialit:

(C

3

− C2 ) t  1

(4.27)

prej nga rrjedh që:
C2  C3 −

1
t

(4.28)

Duke patur parasysh për C2 të dy kushtet, (4.26) dhe (4.28), kemi:
1
 n −1 
C3 −  C2  
 C3
t
 n 

(4.29)

Ky mosbarazim plotësohet atëherë kur:
C3 

n
t

(4.30)

Pra, për paraqitjen e logaritmit dhe shpërthimin e eksponencialit, duhet të plotësohen
kushtet (4.29) dhe (4.30).
Atëherë, me kushtet e vendosura, relacioni (4.19) mund të shkruhet:
V0tC2 2 − V ( 0, t ) + V0 + C3V0t  C2 + C3 V ( 0, t ) − V0  = 0
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Le të merremi me zgjidhjen e ekuacionit (4.31), i cili është një ekuacion i gradës së
dytë në lidhje me C2 , që lidhet drejtpërdrejtë me  -ën [ekuacioni (4.13)], objektin e
përcaktimit tonë.
Shënojmë: A = V0t  0 , B = V ( 0, t ) + V0 + C3V0t   0 dhe C = C3 V ( 0, t ) − V0  , me
përmasa përkatësisht:  A = Vs ,

B = V dhe C = Vs

-1

.

Atëherë, ekuacioni (4.31) shkruhet në formën:
AC22 − BC2 + C = 0

(4.32)

B  B 2 − 4 AC
2A

(4.33)

ndërsa zgjidhja e tij është:

C2 =
me kushtin që:

B2 − 4 AC  0

(4.34)

Ana e majtë e inekuacionit (4.34), në funksion të C3 , mund të shkruhet:
B2 − 4 AC = V0 2t 2C32 + 2V0t 3V0 − V (0, t ) C3 + V ( 0, t ) + V0 

2

(4.35)

Që të plotësohet (4.34), duhet që funksioni i paraqitur në (4.35) të jetë pozitiv.
Meqënëse determinanti i këtij funksioni:
2V0t 3V0 − V (0, t ) − 4V0 2t 2 V ( 0, t ) + V0  = 32V03t 2 V0 − V ( 0, t )
2

2

(4.36)

është negativ, sepse nga (4.21), V0  V ( 0, t ) , atëherë funksioni (4.35) ka shenjën e

V0 2t 2 , pra është gjithmonë pozitiv.
Përfundimisht, relacioni (4.34) plotësohet, pa asnjë kusht.
Tani, le të marrim në konsideratë zgjidhjet (4.33) të ekuacionit të gradës së dytë dhe
të kërkojmë që ato të plotësojnë kushtin (4.29).
•

Zgjidhja e parë:

C2(1)

 4 AC 
B + B 1 − 2 
2
B + B − 4 AC
B 

=
=
2A
2A

Meqënëse, nga plotësimi i kushtit (4.34) rrjedh që
zbatojmë binomin e Njutonit (Newton) dhe kemi:

57

1

2

(4.37)

4 AC
 1 , atëherë mund të
B2
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C2(1)

 2 AC 
B + B 1 − 2 
B  B C

=
= −
2A
A B

(4.38)

Duke bërë zevendësimet përkatëse për A , B dhe C , kemi:
2

C2(1)

 V ( 0, t ) + V0  + C3V0t  − C3V0t V ( 0, t ) − V0 

=

V0t  V ( 0, t ) + V0  + C3V0t 

(4.39)

Le të kontrollojmë nëse zgjidhja (4.39) e plotëson kushtin (4.28), që është edhe ana e
majtë e inekuacionit (4.29). Pra:
1
C2(1) +  C3
t

(4.40)

Duke vazhduar veprimet matematike mbërrijmë në trajtën:
V0 (V ( 0, t ) + V0 ) + C3V0t  + V ( 0, t ) + V0  + 2C3V0 2t  0
2

(4.41)

që tregon qartësisht se kushti i vënë (4.40), plotësohet.
Le të kontrollojmë tani nëse zgjidhja (4.39) e plotëson edhe kushtin e anës së djathtë
të inekuacionit (4.29). Pra:
 n −1 
C2(1)  
 C3
 n 

(4.42)

Duke vazhduar veprimet matematike mbërrijmë në trajtën:
n V ( 0, t ) + V0  + C3V0t 2nV0 + V ( 0, t ) + V0 + C3V0t   0
2

(4.43)

Inekuacioni (4.43) është i pamundur, kështu që kushti i vënë (4.42) nuk plotësohet,
prandaj C2(1) nuk mund të jetë zgjidhje.
Le të shohim tani zgjidhjen e dytë të ekuacionit (4.33), dhe të kërkojmë që ajo të
plotësojë kushtin (4.29).
•

Zgjidhja e dytë:
 2 AC 
B − B 1 − 2 
B − B − 4 AC
B 

=
=
2A
2A
2

C2( 2)
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ose,
C2( 2) =

C3 V ( 0, t ) − V0 
C
=
B V ( 0, t ) + V0  + C3V0t

(4.45)

Në mënyrë të ngjashme me rastin e parë, kontrollojmë nëse zgjidhja (4.45) e plotëson
kushtin e anës së majtë të inekuacionit (4.29). Pra:
1
C2( 2) +  C3
t

(4.46)

Duke vazhduar veprimet matematike, mbërrijmë në trajtën:
V0t 2C32 + V0tC3 − V ( 0, t ) + V0   0

(4.47)

Gjejmë zgjidhjet e inekuacionit të mësipërm nga barazimi me zero i anës së majtë të
tij dhe duke qenë se C3  0 , atëherë pranohet vetëm zgjidhja:

C3 =

V0 2t 2 + 4V0t 2 V ( 0, t ) + V0  − V0t
2V0t 2

e cila, duke patur parasysh që n =

V ( 0, t )
V0

(4.48)

dhe duke bërë thjeshtimet përkatëse, mund

të shkruhet:
C3 =

1 + 4 ( n + 1) − 1
2t

(4.49)

Pra, inekuacioni (4.47) ka vend për:

C3 

1 + 4 ( n + 1) − 1
2t

(4.50)

Kushti (4.50), një kusht suplementar i zgjidhjes së dytë (4.45), duhet të jetë në
përputhje të plotë me kushtin themelor (4.30), domethënë duhet të ketë vend relacioni:
n2  1

(4.51)

Kushti (4.51) plotësohet automatikisht, duke patur parasysh relacionin (4.21).
Tani le të kontrollojmë edhe kushtin e anës së djathtë të inekuacionit (4.29). Pra:
 n −1 
C2( 2)  
 C3
 n 
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prej ku:

1 + C3t  0

(4.53)

Inekuacioni (4.53) është plotësisht i saktë, prandaj zgjidhja e dytë (4.45) është e
vetmja që pranohet.
Prej këtej del se përcjellshmëria elektrike specifike në mënyrë analitike,  a ,
përcaktohet duke zëvendësuar ekuacionin (4.45) në atë (4.13). Atëherë:

a =

 0 C3 V ( 0, t ) − V0 

V ( 0, t ) + V0  + C3V0t

(4.54)

ku, C3 jepet me ekuacionin (4.14). Duke përdorur konstantet C0 , C , k si dhe
madhësinë n , relacioni (4.54) paraqitet në trajtën:

a =

 0 C0C ( n − 1)

k ( n + 1) + C3t 

(4.55)

4.2.1.3.1 Komentimi i rezultatit
Së pari, le të diskutojmë për konstanten e rëndësishme eksperimentale, k .
Duke shënuar:
C0 =

h
 0a2

(4.56)

e cila, për një model katror të dhënë, me trashësi h dhe gjatësi brinje a , është
konstante, ekuacioni (4.14) merr trajtën:

C3 = C0C1

(4.57)

ndërsa C1 jepet me ekuacionin (4.11). Prandaj, kushti (4.30) mund të shkruhet:
C
n

k C0t

(4.58)

Pra, me teorinë e zhvilluar, pranohen vetëm ato fakte eksperimentale që i nënshtrohen
relacionit (4.58), tek i cili po ndalemi për një diskutim.
Konstantja eksperimentale C , që përcaktohet nga varësia lineare ndërmjet I (t ) dhe
Vg , e paraqitur nga ekuacioni (4.8), është:

C=

I (t )
Vg

(4.59)

Nga relacioni (4.58) del që konstantja eksperimentale k duhet të plotësojë kushtin:
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k

CC0t
n

(4.60)

Por, për të bërë që konstantja k të përdoret në të gjithë zonën e lejuar të matjeve
eksperimentale, duhet të marrin në konsideratë rastin kur n -ja merr vlerën e saj
minimale, pra n = n( min ) , që e përcaktojmë nisur nga relacioni (4.9) i varësisë lineare
ndërmjet V (0, t ) dhe Vg .
Eksperimentet tregojnë që V (0, t )  Vg , kështu që mund të shkruajmë:

V0  (1 − k )Vg

(4.61)

Duke patur parasysh (4.9), kemi:
n=

V ( 0, t )
V0

=

kVg
V0

+1

(4.62)

Për të gjetur n( min ) , në relacionin (4.62) duhet të vendosim V0( max ) , të cilën, duke patur
parasysh relacionin (4.61), e marrim:
V0( max ) = (1 − k )Vg

(4.63)

Atëherë:
n( min ) =

kVg

(1 − k )Vg

+1 =

1
1− k

(4.64)

Duke patur parasysh relacionet (4.60) dhe (4.64), mund të konkludojmë:

k  CC0t (1 − k )

(4.65)

Meqënëse C , C0 dhe t janë konstante, mund të shënojmë:

k0 = CC0t

(4.66)

k0
1 + k0

(4.67)

dhe relacioni (4.65) merr trajtën:
k

Së dyti, le të sqarojmë se cila është zona e përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore, që përcaktohet me formulën (4.55).
Fillimisht, le të shprehim  a -në e formulës (4.55), në trajtën e saj përfundimtare, në
funksion të k0 dhe k . Kemi:
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a =

 0 k0 ( n − 1)

t  k0 + k ( n + 1) 

(4.68)

Duke patur parasysh relacionet (4.13) dhe (4.29), mund të shkruajmë:


 n −1 

1

 0  C3 −    a   0 
 C3
t

 n 

(4.69)

Pra, madhësia  a , që përcaktohet me formulën (4.55), duhet të ndodhet brenda
intervalit që përcakton kushti (4.69), ndërsa C3 duhet të kënaqë kushtin (4.30).
Duke përdorur konstantet eksperimentale k dhe k0 , kemi:

 0
kt

( k0 − k )   a 

 0 k0  n − 1 


kt  n 

(4.70)

Por, në teorinë e zhvilluar prej nesh, duke parë formulat (4.9) dhe (4.64) del se:
k + k1
1
n
1- k
k1

(4.71)

ku,

k1 =

V0
Vg ( max )

(4.72)

Nga kushti (4.64), mund të shkruajmë:
V ( 0, t )( min ) =

V0
1− k

(4.73)

Ndërsa,
V ( 0, t )( max ) = V0 + kVg ( max )

(4.74)

ose duke patur parasysh (4.72), kemi:
V ( 0, t )( max ) =

( k + k1 )V0
k1

(4.75)

Pra, sipas arsyetimeve, janë të pranueshme vlerat e potencialit sipërfaqësor që
plotësojnë kushtin:

( k + k1 )V0
V0
 V ( 0, t ) 
1− k
k1
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Ndërsa, intervali teorik i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore,
në mënyrë analitike, që kushtëzohet nga vlerat ekstremale të n -së, paraqitet në
trajtën:

 0 k0 k  1 
 0 k0 k  1 



  a 
t  k + 
t  k2 +  

(4.77)

 = ( k0 + k )(1 − k )

(4.78)

 = k1 ( k0 + 2k )

(4.79)

ku,

dhe

Për të sqaruar kufirin e sipërm të konstantes eksperimentale k , do të marrim në
shqyrtim intervalet teorike grafike dhe analitike, të përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, të paraqitura përkatësisht me relacionet (4.25) dhe
(4.77). Parimisht i japim përparësi metodës grafike, meqënëse nuk bëhet asnjë
përafrim në metodikën e saj, (ndonëse dhe metoda tjetër jep rezultate shumë të
përafërta me të). Atëherë, duhet që intervali teorik analitik të përfshihet brenda
intervalit teorik grafik. Për këtë qëllim, duke parë dhe dy relacionet e përmendura më
sipër, duhet të plotësohet vetëm mosbarazimi:

 0 k0 k
 n −1 
  0 C3 

2
t (k +  )
 n 

(4.80)

Meqënëse k  0 , zgjidhja e inekuacionit (4.80) paraqitet në trajtën:



k0
k  k1 ( n − 1) 1 + 1 +

k1 ( n − 1) 


(4.81)

Në këtë mënyrë, duke parë edhe relacionin (4.67), koeficienti k duhet të ndodhet në
intervalin:



k0
k0
 k  k1 ( n − 1) 1 + 1 +

1 + k0
k1 ( n − 1) 


(4.82)

Së fundi, le të përcaktojmë edhe kufirin e sipërm të parametrit V0 .
Duke parë relacionet (4.82) dhe (4.9), si edhe duke patur parasysh faktin që
V (0, t )  Vg , mund të shkruajmë:
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𝑘1 (𝑛 − 1) [1 + √1 + 𝑘

𝑘0

] 𝑉𝑔 + 𝑉0 ≤ 𝑉𝑔

1 (𝑛−1)

(4.83)

Shënojmë:

k2 =

Vg

(4.84)

Vg ( max )

Atëherë, duke patur parasysh ekuacionet (4.56), (4.66), (4.72) dhe (4.84), inekuacioni
(4.83) merr trajtën:

hCtVg
k2V0 ( n − 1) 1 +
k2 0 a 2 ( n − 1)V0




  Vg − V0



(4.85)

Duke shënuar: 1 = 1 + k2 ( n − 1) dhe 1 = hCtVg k2 ( n − 1) , si dhe duke patur parasysh,
në përputhje me faktet eksperimentale, se: 1  4 0 a 21Vg dhe 1  2 0 a 21Vg ,
zgjidhjet e inekuacionit (4.85) në lidhje me të panjohurën V0 , janë:

V01 

 0 a1Vg +  011Vg
 0 a12

(4.86)

dhe

V02 

 0 a1Vg −  011Vg
 0 a12

(4.87)

Inekuacioni (4.87) përcakton kufirin e sipërm të parametrit V0 .
4.2.1.4 Rezultatet numerike dhe analiza
4.2.1.4.1 Konstantet eksperimentale
Le të prezantojmë në Tabelën 4.1 vlerat numerike të konstanteve eksperimentale, që
merren nga përafrimi i kurbave (Figurat 4.2-4.3), për PE ( 40 μm dhe 50 μm ) dhe
Kapton ( 75 μm ).

Tabela 4.1 Konstantet eksperimentale që merren nga përafrimi i kurbave si dhe nga njehsimet
e bazuara në rezultatet eksperimentale.
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Konstantet eksperimentale
V0 (V)
C ( 10-13Ω-1 )
k 0 ( 10-2 )
k

C0 ( 109Ωs-1 )

PE ( 40μm )
PE ( 50μm )
Kapton( 75μm )

7.23

1.76

0.95

0.93

9.04
13.6

1.50
1.41

1.0
2.8

0.93
0.75

3.82
4.07
5.75

k1 ( 10-4 )

8.64
9.09
28.0

Të gjitha madhësitë eksperimentale të paraqitura në tabelë janë në përputhje me
konsideratat teorike.
Theksojmë se, në të tre rastet, konstantet eksperimentale k , ndodhen në intervalin e
përcaktuar nga (4.82), ndërsa parametrat V0 plotësojnë kushtin (4.87).
4.2.1.4.2 Zgjidhjet grafike
Në Tabelën 4.2 paraqiten zgjidhjet e pranuara x , të ekuacionit (4.22), për çdo vlerë të
potencialit të grilës, për PE ( 40 μm dhe 50 μm ) dhe Kaptonin ( 75 μm ).
Tabela 4.2 Zgjidhjet grafike, bazuar në rezultatet eksperimentale,
50 μm ) dhe Kaptonin ( 75 μm ).
PE ( 40 μm )

PE ( 50 μm )

për PE ( 40 μm dhe

Kapton ( 75 μm )

Vg (V )

n

x (s )

n

x (s )

n

x ( s -1 )

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

104.21
146.32
308.42
409.47
493.68
603.16
713.68
814.74
856.84
963.16
1074.74

2.6110−5
1.86 10−5
8.86 10−6
6.68 10−6
5.54 10−6
4.54 10−6
3.83 10−6
3.36 10−6
3.19 10−6
2.84 10−6
2.55 10−6

96
182
275
380
469
580
637
733
810
956

3.0110−5
1.60 10−5
1.06 10−5
7.66 10−6
6.2110−6
5.03 10−6
4.58 10−6
3.98 10−6
3.60 10−6
3.05 10−6
−

32.86
47.50
88.93
96.79
147.14
152.50
187.86
216.79
251.43
264.29

1.52 10−4
1.06 10−4
5.70 10−5
5.24 10−5
3.46 10−5
3.34 10−5
2.7110−5
2.35 10−5
2.03 10−5
1.93 10−5
−

-1

−

-1

−

Në të gjitha rastet, vlerat e x -it, plotësojnë kushtin (4.24), ndërsa koeficientët n , janë
në përputhje me (4.71).

4.2.1.4.3 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
grafike
Vlerat e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën grafike,
njehsohen me formulën (4.23).
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Në rastin e PE ( 40 μm ) të ngarkuar me kurorë pozitive, intervali i përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën grafike,  g , me sigurinë

99 % [149], është 2.14 10−14 Sm-1   g  2.72 10−14 Sm-1 . Në rastin e PE ( 50 μm )
intervali i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën
grafike,  g , me sigurinë 99 % , është 2.29 10-14 Sm-1   g  2.90 10-14 Sm-1 .
Ndërsa,
intervali
interferencial
i
këtyre
dy
intervaleve,
−14
-1
−14
-1
2.29 10 Sm   g  2.72 10 Sm , përcakton zonën e ndodhjes së
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të PE, me sigurinë 99 % , të përcaktuar
me mënyrën grafike.
Në rastin e Kaptonit ( 75 μm ), intervali i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore, me mënyrën grafike,  g , me sigurinë 99 % , është

6.12 10-14 Sm-1   g  7.88 10-14 Sm-1 .
Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
grafike, në të tre rastet e studiuara, ndodhen brenda intervaleve teorikë përkatës, të
dhënë me (4.25).
Për ta përgjithësuar pohimin e mësipërm, theksojmë se në të gjitha rastet e këtij
punimi është kontrolluar me kujdes, që intervalet përfundimtarë të përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të përfshihen brenda intervaleve
korrespondues teorikë. Për këtë, jemi bazuar në parimin se është teoria ajo që tregon
se çfarë do të shikosh në eksperiment [150].
4.2.1.4.4 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
analitike
Për njehsimin e vlerave numerike të përcjellshmërisë elektrike specifike, me mënyrën
analitike, përdoret formula e propozuar (4.68).
Në rastin e PE ( 40 μm ) dhe PE ( 50 μm ), intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, me mënyrën analitike,  a , me sigurinë 99 % ,
përkatësisht
2.52 10

−14

janë
Sm   a  2.90 10
-1

2.36 10−14 Sm-1   a  2.72 10−14 Sm-1
−14

-1

Sm .

Prej

këtej,

intervali

dhe

interferencial,

2.52 10−14 Sm-1   a  2.72 10−14 Sm-1 , përcakton zonën e ndodhjes së
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të PE, me sigurinë 99 % , të përcaktuar
me mënyrën analitike.
Në rastin e Kaptonit ( 75 μm ), intervali i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore, me mënyrën analitike,  a , me sigurinë 99 % , është:
5.95 10−14 Sm-1   a  7.85 10−14 Sm-1 .

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
analitike, ndodhen brenda intervaleve teorikë korrespondues, të dhënë me ekuacionin
(4.77).
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4.2.1.4.5 Krahasimi i rezultateve të mënyrës grafike me ato të mënyrës analitike
Në rastin e PE ( 40 μm ), intervali interferencial i përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat, grafike dhe analitike,
 ( g ,a ) , me sigurinë 99 % , është 2.36 10−14 Sm-1   ( g ,a)  2.72 10−14 Sm-1 . Ndërsa,
për

PE

( 50 μm ),

ky

interval

i

përcaktimit

të

 ( g ,a ) ,

është

2.52 10−14 Sm-1   ( g ,a )  2.90 10−14 Sm-1 . Shihet se të dy intervalet priten ndërmjet

tyre, prandaj përfundimisht mund të thuhet se përcjellshmëria elektrike specifike
vëllimore e PE, duke përfshirë të dyja mënyrat, ndodhet në intervalin interferencial
2.52 10−14 Sm-1   ( g ,a )  2.72 10−14 Sm-1 .
Për Kaptonin ( 75 μm ), intervali interferencial i përcaktimit të  ( g ,a ) , me sigurinë

99 % , është 6.12 10−14 Sm-1   ( g ,a)  7.85 10−14 Sm-1 .
Nga krahasimi i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike, të marra me dy

mënyra të ndryshme, grafike dhe analitike, rezulton se raporti i tyre, a , për PE (
g
40 μm ), PE ( 50 μm ) dhe Kaptonin ( 75 μm ), është përkatësisht 1.05 , 1.04 dhe
0.99.
Kjo tregon se, në të gjitha rastet, rezultatet e marra me mënyrën analitike janë shumë
të përafërta me ato të marra me mënyrën grafike. Pra, formula analitike e propozuar
(4.68), mundëson përcaktimin me saktësi të lartë të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore.
4.2.1.4.6 Krahasimi i rezultateve të metodës së triodës kurorë me ato të metodave
të tjera
Duhet theksuar se, përpara krahasimit të rezultateve, është bërë një vlerësim i
kujdesshëm i literaturës së konsultuar, në lidhje me metodat e përdorura si dhe
kushtet eksperimentale. Arsyeja është se metodika, gjeometria e sistemit, koha e
matjes etj., kanë një ndikim të konsiderueshëm në rezultatin e matjes.
Konsultimi me literaturën, lidhur me vetitë elektrike të PE tregon se përcjellshmëria
elektrike specifike vëllimore e tij, shtrihet në diapazonin 10-16 Sm-1 −10-14 Sm-1 [57]
[58], fakt që përputhet me rezultatet e matjeve tona eksperimentale.
Studimet tregojnë [8], se me metodat “statike” të standartizuara (sistem elektrodash
dhe kohë 60 s ), përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e PE ( 40 μm ), mund të
merret 2.92 10−14 Sm-1 , vlerë kjo që është shumë e afërt me intervalin e mësipërm të
përcaktimit të  -ës. Me po të njejtën metodë, për PE ( 50 μm ), merret përcjellshmëria
elektrike specifike vëllimore 4.17 10−13 Sm-1 .
Për PE, po në rastin e matjeve me metodat standarte [151], raportohet vlera
 = 1.18 10−14 Sm-1 , ndërsa nga [39], vlera  = 1.25 10−14 Sm-1 .
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Ndërsa, me metodat “dinamike” (rrezatim me tufë elektronesh) [7] [8] për PE ( 40 μm
) dhe PE ( 50 μm ), rezultojnë vlera të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore,
përkatësisht 9.13 10−14 Sm-1 dhe 8.65 10−14 Sm-1 .
Për PE, të ekspozuar ndaj një kurore pozitive raportohet vlera  = 3.70 10−14 Sm-1
[118].
Lidhur me vetitë elektrike të Kaptonit, konsultimi me literaturën tregon se
përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e tij, shtrihet në diapazonin
10-15 Sm-1 −10-14 Sm-1 [74], fakt ky në përputhje me rezultatet e matjeve tona
eksperimentale.
Studimet tregojnë [8], se me metodat “statike” të standartizuara (sistem elektrodash)
përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e Kaptonit ( 75 μm ), mund të merret
2.56 10−13 Sm-1 . Në [152], ku po ashtu janë përdorur metoda “statike” të matjeve,
raportohet vlera e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore  = 7.69 10-14 Sm-1 ,
vlerë kjo që është shumë e afërt me intervalin e përcaktimit të  -ës, me metodën e
triodës kurorë. Ndërsa, me metodat “dinamike” (rrezatim me tufë elektronesh) [7] [8]
për Kaptonin ( 75 μm ), vlera e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore
(mesataret e vlerave të marra për energji të ndryshme të tufës elektronike) rezulton të
jetë 3.44 10−14 Sm-1 .
Duket qartë epërsia e metodës së triodës kurorë, në krahasim me metodën “dinamike”,
në afërsinë e rezultateve të matjeve me metodat “statike” të standartizuara. Theksojmë
se ndryshimet, përgjithësisht, nuk kanë të bëjnë me rendin e madhësisë, por vetëm me
koeficientin e këtij rendi. Madje ato janë të pritura, mbasi tre metodikat e përmendura
më sipër kanë dallime ndërmjet tyre. Në rastin e parë, përdoren jonet pozitive të
shkarkesës kurorë, në të dytën, “bombardimi” me elektrone në mikroskopin elektronik
dhe rezistenca specifike vëllimore varet nga energjia e elektroneve dhe koha e
rrezatimit, ndërsa në të tretën, një sistem prej tri elektrodash të standartizuara në
mënyra të ndryshme.
4.2.1.5 Përfundime
•

Teoria e formuluar dhe metodika e propozuar e triodës kurorë, që kombinon
dy mënyra përcaktimi, grafike dhe analitike, për rastin e një varësie lineare të
rrymës që kalon në model nga potenciali i grilës, lejon përcaktimin me saktësi
të intervalit ku ndodhet përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore.

•

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, si me
mënyrën grafike ashtu edhe me atë analitike, ndodhen brenda intervaleve
teorikë përkatës.

•

Në të gjitha rastet e studiuara [për PE ( 40 μm ), PE ( 50 μm ) dhe Kaptonin (
75 μm )], mund të gjendet intervali interferencial i përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat,
grafike dhe analitike, si rezultat i ndërprerjes së intervaleve përkatës të secilës
mënyrë përcaktimi.
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•

Në të gjitha rastet [për PE ( 40 μm ), PE ( 50 μm ) dhe Kaptonin ( 75 μm )],
rezultatet e marra me mënyrën analitike janë shumë të përafërta me ato të
marra me mënyrën grafike. Kjo tregon se formula analitike e propozuar (4.68),
mundëson përcaktimin me saktësi të lartë të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore.

•

Rezultatet e marra, me anë të metodës së triodës kurorë, janë shumë afër me
ato të metodave “statike” të standartizuara, duke treguar kështu epërsinë e saj
në lidhje me metodën “dinamike” të rrezatimit elektronik.

4.2.2 Një nënrast i rastit të varësisë lineare të rrymës në model nga potenciali i
grilës
Le t’i kthehemi edhe një herë ekuacionit diferencial (4.15), për zgjidhjen e të cilit
kemi vënë kushtin (4.18), që është në përputhje të plotë me faktet eksperimentale.
Por, tani në vend të tij, të supozojmë të kundërtën:
C3 (V ( 0, t ) - V0 ) - C2V ( 0, t )  0

(4.88)

prej nga del që:

C2 

C3 V ( 0, t ) - V0 
V ( 0, t )

(4.89)

Duke patur parasysh (4.21), atëherë (4.89) mund të shkruhet në trajtën:

 n −1 
C2  
 C3
 n 

(4.90)

 n 
C3  
 C2
 n −1 

(4.91)

ose

Në këtë rast, me supozimin e ri, zgjidhja e ekuacionit diferencial (4.15) paraqitet në
trajtën:
C2V ( 0, t ) − C3 (V ( 0, t ) - V0 ) 
(4.92)
= exp ( C3 - C2 ) t 
CV
2 0

Në ekuacionin (4.92) madhësia e panjohur është C2 . Duke patur parasysh (4.20) dhe
(4.21), atëherë (4.92) paraqitet në trajtën:
C3 − nx
= exp( xt )
C3 - x
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Zgjidhja grafike e ekuacionit (4.93) lejon përcaktimin e x -it. Ndërsa, duke patur
parasysh ekuacionet (4.13) dhe (4.20), përcaktojmë në mënyrë grafike
përcjellshmërinë elektrike specifike vëllimore  g , [ekuacioni (4.23)], objektin
themelor të studimit.
Duke patur parasysh (4.88), (4.20) dhe (4.21), del se ka vend mosbarazimi:
x

C3
n

(4.94)

Përfundimisht, përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, në mënyrë grafike, për
vlera të x -it që janë në përputhje me (4.94), përcaktohet me formulën (4.23) dhe
plotëson kushtin:
 n −1 
0
 n 

 g   0 C3 

(4.95)

Le ta shqyrtojmë tani nënrastin në aspektin analitik. Për këtë qëllim do të rivendosim
kushtin e dytë, të përmendur më përpara, (4.27), që lidhet me shpërthimin e
eksponencialit dhe që na ka çuar në mosbarazimin (4.28), ose:
C3  C2 +

1
t

(4.96)

Duke patur parasysh për C2 , kushtet (4.90) dhe (4.28), kemi:
C3 

n
t

(4.97)

Ndërsa, duke patur parasysh për C3 , kushtet (4.91) dhe (4.96), kemi:
C2 

n −1
t

(4.98)

Atëherë, me kushtet e vendosura, relacioni (4.92) mund të shkruhet:
V0tC2 2 + V ( 0, t ) − V0 − C3V0t  C2 − C3 V ( 0, t ) − V0  = 0

(4.99)

Le të merremi tani me zgjidhjen e ekuacionit (4.99), një ekuacion i gradës së dytë në
lidhje me C2 , që lidhet drejtpërdrejtë me  -ën [ekuacioni (4.13)], objektin e
përcaktimit tonë.
Shënojmë: A = V0t  0 , B = V0 + C3V0t − V ( 0, t ) dhe C = C3 V ( 0, t ) − V0  , me
përmasa përkatësisht:  A = Vs ,

B = V dhe C = Vs

-1

.

Atëherë, ekuacioni (4.99) mund të shkruhet:
AC22 − BC2 − C = 0
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dhe meqënëse pranojmë vetëm vlerë pozitive për C2 [ekuacioni (4.13)], mund të
marrim për zgjidhje:

C2 =

B + B 2 + 4 AC
2A

(4.101)

Le të njehsojmë C2 -shin! Atëherë:
B 2 + 4 AC = C3V0t + (V (0, t ) − V0 )

2

(4.102)

Duke zëvendësuar në (4.101) marrim zgjidhjen:

C2 = C3

(4.103)

Le të kontrollojmë nëse kjo zgjidhje i plotëson kushtet e paravendosura për të, (4.90)
dhe (4.28).
Kushti i parë, (4.90), për C2 = C3 shkruhet:

n  n −1

(4.104)

Pra, ky kusht plotësohet. Ndërsa, kushti i dytë, (4.28), për C2 = C3 shkruhet:
C3  C3 −

1
t

(4.105)

dhe qartësisht plotësohet.
Përfundimisht, zgjidhja (4.103) pranohet. Atëherë, duke patur parasysh (4.13) dhe
(4.103):

 a =  0 C3

(4.106)

ose duke patur parasysh (4.11), (4.57) dhe (4.66), kemi:
k0
(4.107)
kt
Të gjitha madhësitë që shprehin  a -në, janë përcaktuar në shënimet e mëparshme.
4.2.2.1 Komentimi i rezultateve

 a =  0

Për zgjidhjen e ekuacionit diferencial themelor (4.15), në rastin e varësisë lineare të
rrymës në model nga potenciali i grilës, është vënë kushti (4.18), që është në
përputhje të plotë me faktet eksperimentale. Si rezultat i kësaj, përcjellshmëria
elektrike specifike vëllimore, e përcaktuar në mënyrë grafike, përfshihet në intervalin
 n −1 
(4.25): 0   g   0 C3 
.
 n 
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 n −1 
Kushti i kundërt me (4.18) [kushti (4.88)], jep [(4.95)], që:  g   0 C3 
  0 , pra
 n 
vlera më të larta.
Ndërsa, për përcjellshmërinë elektrike specifike vëllimore, të shqyrtuar në mënyrë
analitike, del se formula (4.107) e marrë, me kushtin e kundërt (4.88), është një rast i
veçantë i formulës (4.68), të marrë me kushtin e parë, kur V0 =0 , si dhe jep vlera më
të larta sesa formula e kushtit të parë.

Nga sa më sipër, del qartë se të gjitha përfundimet që lidhen me kushtin e kundërt,
nuk përputhen me faktet tona eksperimentale.
4.2.3 Analiza e rastit të varësisë kuadratike të rrymës në model nga potenciali i
grilës
4.2.3.1 Rezultatet eksperimentale
Në eksperimente, u përdorën modele të PP dhe Trespaphanit me trashësi 50 μm , për
ngarkimin e të cilëve u përdor shkarkesa kurorë pozitive, sipas skemës së përshkruar
në Kapitullin III, paragrafi 3.3.1.
Varësitë e rrymës dhe potencialit sipërfaqësor të modelit nga potenciali i grilës, të
zbuluara eksperimentalisht, për secilin model, respektivisht paraqiten në Figurat 4.44.5 a), b).
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a)

b)
Figura 4.4 Varësia e rrymës në model nga potenciali i grilës, në rastin e kurorës pozitive, për
a) PP dhe b) Trespaphan. (Koeficientët e korrelacionit, R 2 , përkatësisht janë: 0.9749 dhe
0.9717 ).
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a)

b)
Figura 4.5 Varësia e potencialit sipërfaqësor të modelit nga potenciali i grilës, në rastin e
kurorës pozitive, për a) PP dhe b) Trespaphan. (Koeficientët e korrelacionit, R 2 , përkatësisht
janë: 0.9945 dhe 0.9856 ).
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Këto varësi, të përafruara përkatësisht me funksion kuadratik dhe me funksion linear,
janë të tipeve:

I (t ) = CVg 2

(4.108)

V (0, t ) = kVg − V0

(4.109)

dhe

Në këtë mënyrë, duke parë relacionet (4.108) dhe (4.109), gjendet lidhja e kërkuar
ndërmjet intensitetit të rrymës I (t ) që kalon në model dhe potencialit sipërfaqësor të
tij V (0, t ) , e cila është e tipit:
I (t ) = C1 V (0, t ) + V0 

2

(4.110)

ku
C1 =

C
k2

(4.111)

dhe ka përmasat C1 = AV-2 .
Vlerat numerike të konstanteve eksperimentale C , k dhe V0 , merren nga përafrimi i
kurbave, për secilin rast.
4.2.3.2 Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore në mënyrë
grafike
Lidhja e kërkuar midis rrymës dhe potencialit sipërfaqësor të modelit jepet me
relacionin (4.110). Nga zëvendësimi i tij në ekuacionin diferencial (4.7), që del nga
konsideratat teorike (paragrafi 4.1.1), marrim:
hC1
d

2
V (0, t ) +
V (0, t ) =
V (0, t ) + V0 
2 
dt
 0
 0a

Nga (4.13) shihet se C2 =

(4.112)


, si dhe shënojmë gjithashtu:
 0
C3 =

hC1
 0a2

ku C2  = s-1 dhe C3  = V-1s-1 .
Duke patur parasysh (4.13) dhe (4.113), ekuacioni (4.112) merr trajtën:

75

(4.113)

Studim mbi elektrizimin e polimerëve

dV (0, t )
C3V0 2 +  2C3V0 − C2 V ( 0, t ) + C3 V ( 0, t ) 
Shënojmë: A = C3V02 dhe B =

−V0

= dt

(4.114)

2C3V0 − C2
. Atëherë:
2

V ( 0,t )



2

t

dV (0, t )
A + 2 BV ( 0, t ) + C3 V ( 0, t ) 

2

=  dt

(4.115)

0

Ekuacioni (4.115) ka zgjidhje atëherë kur plotësohet kushti (4.21) si edhe kushti i
mëposhtëm:
AC3 − B 2  0

(4.116)

i cili është në përputhje të plotë me faktet eksperimentale. Kushti i mësipërm
plotësohet kur:
4C3V0
1
C2

(4.117)

Relacioni (4.117) konsiderohet një kusht bazë, të cilit duhet t’i nënshtrohen të gjithë
kushtet e tjerë.
Atëherë, zgjidhja e ekuacionit (4.115) është [153]:


C V (0, t ) + B
B − C3V0 
arctan 3
 =t
− arctan
AC3 − B 2 
AC3 − B 2
AC3 − B 2 
1

(4.118)

Duke zëvendësuar A dhe B , marrim:

 2C V (0, t ) + V  − C 


C2
0
2
 + arctan 
=
arctan  3

 4C2C3V0 − C2 2 
4C2C3V0 − C2 2 
=

Shënojmë:  2 =

2C3 V ( 0, t ) + V0  − C2
4C2C3V0 − C2 2

t
4C2C3V0 − C2 2
2

dhe  2 =

C2
4C2C3V0 − C2 2

(4.119)

.

Shqyrtojmë fillimisht  2 -shin dhe më pas termin  2  2 . Duke patur parasysh kushtin
bazë (4.117) dhe kushtin (4.21), kemi:
2C3 V ( 0, t ) + V0   4C3V0  C2
76

(4.120)

Studim mbi elektrizimin e polimerëve
dhe për pasojë:
2C3 V ( 0, t ) + V0  − C2  0

(4.121)

Nga ana tjetër, nga kushti bazë (4.117) del se edhe:
4C2C3V0  C2 2

(4.122)

prandaj,  2  0 .

 2 2 =

2C2C3 V ( 0, t ) + V0  − C2 2

(4.123)

4C2C3V0 − C2 2

por, V ( 0, t )  V0 sipas kushtit (4.21), prandaj 2C2C3 V ( 0, t ) + V0   4C2C3V0 dhe

 2 2  1 .
Atëherë, kemi [153]:
arctan  2 + arctan  2 =  + arctan

ku  2 +  2 =

2C3 V ( 0, t ) + V0 
4C2C3V0 − C2 2

, 1 −  2 2 =

 2 + 2
1 −  2 2

2C3 V0 − V ( 0, t )
4C3V0 − C2 2

(4.124)

dhe

 2 +  2  V ( 0, t ) + V0  4C3V0
=
−1 .

1 −  2  2  V0 − V ( 0, t ) 
C2
Atëherë, në përputhje edhe me ekuacionin (4.124), ekuacioni (4.119) mund të
shkruhet:

 V ( 0, t ) + V0  4C3V0  t
− 1 =
4C2C3V0 − C2 2

 2
 V0 − V ( 0, t )  C2

 + arctan 

(4.125)

Meqënëse V0  V ( 0, t ) sipas kushtit (4.21), relacionin e mësipërm mund ta
shkruajmë:

 V ( 0, t ) + V0  4C3V0  C2t
− 1 =

V
0,
t
−
V
C
2
(
)

0 
2


 − arctan 

Zgjidhja e ekuacionit diferencial (4.112) paraqitet në trajtën:
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−1
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 V ( 0, t ) + V0  4C3V0 
Ct
arctan 
− 1 =  − 2

2

 V ( 0, t ) − V0  C2

4C3V0
−1
C2

(4.127)

Shënojmë:

=

V (0, t ) + V0
V (0, t ) − V0

(4.128)

b = 2C3V0t

(4.129)

4C3V0
−1
C2

x=

(4.130)

u = x

(4.131)

Atëherë, ekuacioni (4.127), përfundimisht merr trajtën:
arctan u =  −

 bu

(4.132)

 2 + u2

Për momentin, madhësia e panjohur është u -ja. Dihet se funksioni i arctan duhet të
ndodhet në intervalin:
−


2

 −

 bu
 +u
2

2





(4.133)

2

Për pasojë, dy zgjidhjet grafike të ekuacionit themelor (4.132) përfshihen përkatësisht
në intervalet:
U1 =
U 2' =

(

)

(

)

(4.134)

)

(4.135)



b − b2 −  2  u1 
b − b2 − 9 2 = U 2

3

(

)

(



b + b2 − 9 2  u2 
b + b 2 −  2 = U1'
3


me kushtin:

b  3

(4.136)

Theksojmë se zgjidhjet e ekuacionit (4.132) janë të pranueshme, vetëm në qoftë se
madhësitë x , të përcaktuara prej tyre (4.131), plotësojnë kushtin (4.117), si dhe janë
në përputhje me faktet eksperimentale. Mbas përcaktimit numerikisht të tyre, duke
patur parasysh (4.130), (4.131) si dhe (4.13), arrijmë në përfundimin:

g =

4 0 C3V0
1 + x2
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4.2.3.2.1 Komentimi i rezultatit
Kushti bazë (4.117), duke patur parasysh edhe (4.13), tregon se:

 g  4 0 C3V0

(4.138)

Shihet se formula e përcaktimit të  g , (4.137) është në përputhje të plotë me
mosbarazimin e mësipërm, (4.138).
Gjithashtu, kushti (4.136), duke patur parasysh (4.129), (4.111) dhe (4.113), na lejon
të përcaktojmë edhe kufirin e sipërm të konstantes së rëndësishme eksperimentale k :

k

1 2hCV0t
a 3 0

(4.139)

Ndërsa, për të përcaktuar kufirin e sipërm të parametrit V0 , nisemi nga inekuacioni
(4.139), duke patur parasysh (4.109), si edhe faktin që V (0, t )  Vg .
Prej këtej del se duhet të plotësohet kushti:
 1 2hCV0t

Vg 
− 1  V0
 a 3 0


(4.140)

Duke shënuar: 3 = hCtVg dhe 3 = 3 0 a 2 , zgjidhjet e inekuacionit (4.140) në lidhje
me të panjohurën V0 , janë:

V01 

(3 − 3 ) + 3 (3 − 23 )
3

Vg

(4.141)

dhe

V02 

(3 − 3 ) − 3 (3 − 23 )
3

Vg

Pra, kufiri i sipërm i parametrit V0 përcaktohet nga kushti (4.142).
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4.2.3.3 Rezultatet numerike dhe analiza
4.2.3.3.1 Konstantet eksperimentale
Le të prezantojmë në Tabelën 4.3 vlerat numerike të konstanteve eksperimentale, që
merren nga përafrimi i kurbave (Figurat 4.4-4.5), për PP dhe Trespaphanin.
Tabela 4.3 Konstantet eksperimentale që merren nga përafrimi i kurbave si dhe nga njehsimet
e bazuara në rezultatet eksperimentale.

C ( 10 Ω V )
-13

PP
Trespaphan

-1

−1

6.30
4.78

Konstantet eksperimentale
V0 (V) C1 ( 10-13Ω-1V−1 ) C3 ( 10-3V−1s−1 )
k
21.1
7.88
0.85
8.71
5.71
0.87
38.8
6.31

b
9.98
13.3

Të gjitha madhësitë eksperimentale të paraqitura në tabelë janë në përputhje me
konsideratat teorike.
Theksojmë se, në të dy rastet, konstantet eksperimentale k dhe V0 , plotësojnë
përkatësisht kushtet (4.139) dhe (4.142), ndërsa b -të janë në përputhje të plotë me
kushtin (4.136).
4.2.3.3.2 Zgjidhjet grafike
Në Figurën 4.6 paraqiten për ilustrim dy zgjidhjet grafike u1 dhe u2 të ekuacionit
 bu
(4.132), (prerjet e kurbave të dy funksioneve y1 = arctan u dhe y2 =  − 2
) në
 + u2
rastin e një vlere të potencialit të grilës afër mesatares (Vg = 500 V ) , të cilat ndodhen
përkatësisht në intervalet (4.134) dhe (4.135).
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Figura 4.6 Zgjidhjet në mënyrë grafike të ekuacionit (4.132) dhe intervalet ku gjenden ato,
për rastin e PP ( Vg = 500 V ).

Ndërsa, në Tabelën 4.4 paraqiten çiftet e zgjidhjeve grafike të ekuacionit (4.132), u1
dhe u2 , (si edhe parametrat përkatës të tyre x1 dhe x2 ), për çdo vlerë të potencialit të
grilës, përkatësisht për PP dhe Trespaphanin.
Tabela 4.4 Zgjidhjet grafike, bazuar në rezultatet eksperimentale, përkatësisht për PP dhe
Trespaphanin.
Vg ( V )
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100


1.99
1.33
1.20
1.14
1.11
1.09
1.08
1.07
1.06
1.05

u1
0.566
0.401
0.367
0.351
0.342
0.337
0.334
0.332
0.329
0.326

−

−

PP
x1
0.284
0.302
0.306
0.308
0.308
0.309
0.309
0.310
0.310
0.310
−

u2
11.64
7.56
6.76
6.39
6.20
6.08
6.02
5.95
5.89
5.83

x2
5.85
5.68
5.63
5.61
5.59
5.58
5.57
5.56
5.56
5.55

−

−


9.26
1.80
1.42
1.29
1.22
1.18
1.15
1.13
1.11
1.10
1.09

Trespaphan
u1
x1
u2
1.54
0.166
76.64
0.392
0.218 14.37
0.318
0.224 11.20
0.291
0.226 10.11
0.277
0.227
9.53
0.269
0.228
9.20
0.262
0.228
8.94
0.258
0.228
8.78
0.254
0.229
8.61
0.252
0.229
8.53
0.250
0.229
8.44

x2
8.28
7.98
7.89
7.84
7.81
7.80
7.77
7.77
7.76
7.75
7.74

Nga Tabela 4.4 dalin dy cilësi të rëndësishme:
Së pari, duket qartë që vlerat e x -ve mbeten pothuajse të pandryshuara nga variacioni
i  -ës (Figura 4.7 a), b)), fakt që është në përputhje të plotë me (4.131), si dhe me
intervalet (4.134) dhe (4.135).
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a)

b)
Figura 4.7 Varësia e parametrit numerik x nga  , për a) PP dhe b) Trespaphanin.

Së dyti, theksojmë se ansambli i vlerave të x1 -it që e plotëson shumë dobët kushtin
(4.117), është i papranueshëm në aspektin fizik, mbasi bie në kundërshtim me faktet
eksperimentale. Prej këtej del se në përcaktimin e  -ës, me formulën (4.137), duhet
përdorur vetëm vlera x = x2 , fakt që është në përputhje të plotë me konsideratat fizike.
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4.2.3.3.3 Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore në mënyrë
analitike
Formula (4.137) përmban madhësi konstante, si dhe madhësi që përcaktohen
eksperimentalisht, me përjashtim vetëm të x -it, që përcaktohet duke u bazuar në
zgjidhjet grafike u të ekuacionit (4.132). Por, është me interes përcaktimi i u -së (për
pasojë edhe x -it dhe  -ës), në mënyrë analitike, pra duke shmangur zgjidhjet grafike.
Analiza e fakteve eksperimentale dhe e tablosë së zgjidhjeve grafike (Figura 4.8),
tregon se vlerat e parametrit x , të nevojshme për përcaktimin e përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, përcaktohen nga zgjidhjet u2 , që ndodhen në intervalin:

Figura 4.8 Zgjidhja në mënyrë grafike e ekuacionit (4.132) dhe intervali ku gjendet zgjidhja
e pranuar, për rastin e PP, ( Vg = 500 V ).

U1'' =

3U1' + U 02
 u2  U1'
4

(4.143)

)

(4.144)

i cili përfshihet në (4.135), dhe
U 02 =

(


b + b2 − 4 2
2

është vlera më e madhe ndër dy pikat e prerjes së funksionit y2 me boshtin e u -ve.
Le të pranojmë për u2 -in, një vlerë mesatare:
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u2 =

U1' + U1" 1
= ( 7U1' + U 02 )
2
8

(4.145)

Atëherë, duke patur parasysh (4.131), (4.143) dhe (4.144), mund të përcaktohet një
vlerë mesatare e x -it:

)

(

(

)

17
1

x =  b + b2 −  2 +
b + b 2 − 4 2 
8 
2


Duke

zbatuar

b2 − 4 2 = b −

binomin

e

Njutonit,

marrim:

b2 −  2 = b −

(4.146)

2

dhe

2b

2 2
, dhe i zëvendësojmë në (4.146).
b

Atëherë:
x=


8

(4.147)

ku

 1  3 2 
 = 15b 1 −   
 30  b  

(4.148)

dhe përfundimisht përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, në trajtë analitike, në
përputhje edhe me (4.137), përcaktohet me formulën:

a =

2 0 b
   2 
1 + 
 t
  8  

(4.149)

ku b përcaktohet me (4.129).
4.2.3.3.4 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
grafike
Vlerat numerike të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore për PP dhe
Trespaphanin, me mënyrën grafike, njehsohen me formulën (4.137).
Ndërsa, intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me
mënyrën grafike,  g , me sigurinë 99 % , për PP dhe Trespaphanin, përkatësisht janë:

3.2110−13 Sm-1   g  4.7110−13 Sm-1

dhe

2.07 10−13 Sm-1   g  3.45 10−13 Sm-1 .
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4.2.3.3.5 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
analitike
Për njehsimin e vlerave numerike të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore,
me mënyrën analitike, përdoret formula e propozuar (4.149).
Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore të PP dhe
Trespapanit, me mënyrën analitike dhe me sigurinë 99 % , përkatësisht janë:
dhe
3.58 10−13 Sm-1   a  3.94 10−13 Sm-1
2.64 10−13 Sm-1   a  2.94 10−13 Sm-1 .

4.2.3.3.6 Krahasimi i rezultateve të mënyrës grafike me ato të mënyrës analitike
Le të ndalemi fillimisht në krahasimin e vlerave të përcjellshmërive elektrike
specifike midis dy tipeve të ndryshme të PP që kemi marrë në studim.
Eksperimentet tregojnë se përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e
Trespaphanit është më e vogël se ajo e PP. Por, të dy materialet kanë orientime të
ndryshme të zinxhirëve polimerikë, dhe ky fakt ndikon në vetitë elektrike. Arsyeja
mund të jetë e lidhur me shkallën e kristalinitetit, e cila pëson rritje në filmat PP të
orientuar sipas dy boshteve (Trespaphan), në krahasim me filmat PP, të paorientuar
(PP) [63]. Me rritjen e shkallës së kristalinitetit në filmat PP të orientuar sipas dy
boshteve, përcjellshmëria elektrike specifike zvogëlohet [69].
Në rastin e PP dhe Trespaphanit, intervalet interferencialë të përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat, grafike
 ( g ,a ) ,
99 % ,
dhe
analitike
me
sigurinë
përkatësisht
janë:
3.58 10−13 Sm-1   ( g ,a)  3.94 10−13 Sm-1

dhe

2.64 10−13 Sm-1   ( g ,a)  2.94 10−13 Sm-1 .

Vihet re lehtësisht se intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore, të dy mënyrave, grafike dhe analitike, interferojnë në zona me shtrirje të
gjerë. Madje, në të dy rastet intervali i përcaktimit me mënyrën analitike ndodhet
brenda atij të përcaktimit me mënyrën grafike.
Ndërsa, po të krahasojmë vlerat e përcjellshmërivë elektrike specifike të marra me

mënyrën analitike me ato të marra me mënyrën grafike, rezulton se raporti i tyre , a ,
g
për PP dhe Trespaphanin, është përkatësisht 0.95 dhe 1.01.
Pra, në të dy rastet në studim, rezultatet e marra me mënyrën analitike janë shumë të
përafërta me ato të marra me mënyrën grafike. Kjo tregon se formula analitike e
propozuar (4.149), mundëson përcaktimin me saktësi të lartë të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore.
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4.2.3.3.7 Krahasimi i rezultateve të metodës së triodës kurorë me ato të metodave
të tjera
Në studime për PP dhe Trespaphanin, në të cilat janë përdorur metoda “statike” të
matjeve, me konfiguracione të ndryshme gjeometrike, raportohen vlera të
përcjellshmërisë elektrike specifike të rendit 10-13 Sm-1 [6] [154], ndërsa në një rast,
për filmat BOPP (Trespaphan) jepet edhe rendi 10-14 Sm-1 [69]. Të dhënat e
mësipërme i konsiderojmë në përputhje të mirë me rezultatet tona, të marra me anën e
metodës së triodës kurorë.
4.2.3.4 Përfundime
•

Teoria e formuluar dhe metodika e propozuar e triodës kurorë, që kombinon
dy mënyra përcaktimi, grafike dhe analitike, për rastin e një varësie kuadratike
të rrymës që kalon në model nga potenciali i grilës, lejon përcaktimin me
saktësi të intervalit ku ndodhet përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore.

•

Në të dy rastet (për PP dhe Trespaphanin, të dy me trashësi 50 μm ), mund të
gjendet një interval interferencial i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat, si rezultat i ndërprerjes së
intervaleve përkatës të secilës mënyrë.

•

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me
mënyrën analitike, ndodhen brenda intervaleve përkatës të përcaktimit me
mënyrën grafike.

•

Në të dy rastet, rezultatet e marra me mënyrën analitike janë shumë të
përafërta me ato të marra me mënyrën grafike. Kjo tregon se formula analitike
e propozuar (4.149), mundëson përcaktimin me saktësi të lartë të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore.

•

Dallimet mes vlerave të gjetura për përcjellshmërinë elektrike specifike
vëllimore, të PP dhe Trespaphanit, janë në përputhje me interpretimet teorike,
që lidhen me strukturën e dy tipeve të PP.

•

Rezultatet e marra, me anë të metodës së triodës kurorë, janë shumë afër me
ato të metodave “statike” të standartizuara, duke konfirmuar kështu saktësinë e
kësaj metode, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike të
polimerëve.
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KAPITULLI V

5. EFEKTI I POLARITETIT NË PËRCJELLSHMËRINË ELEKTRIKE
SPECIFIKE VËLLIMORE TË POLIMERËVE TË PËRCAKTUAR ME
METODËN E TRIODËS KURORË
Në këtë kapitull do të diskutohet efekti i polaritetit, në përcjellshmërinë elektrike
specifike vëllimore të PE dhe Kaptonit, të përcaktuar me metodën e triodës kurorë
[123] [125] [126], në rastin e një varësie lineare të rrymës në model nga potenciali i
grilës. Duke patur parasysh natyrën e ndryshme të kurorave të dy polariteteve,
mbështetur në konsideratat teorike, do të ishte me interes krahasimi i rezultateve të
marra me secilën prej tyre dhe nxjerrja e përfundimeve përkatëse.
Për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike, u përdorën të dyja mënyrat,
grafike dhe analitike, sipas teorisë dhe metodikës së prezantuar në Kapitullin IV,
paragrafi 4.2.1.
5.1 Rezultatet eksperimentale
Në eksperimente, u përdorën modele të PE (me trashësi 50 μm ) dhe Kaptonit (me
trashësi 75 μm ), për ngarkimin e të cilëve u përdor shkarkesa kurorë pozitive dhe
negative, sipas skemës së përshkruar në Kapitullin III, paragrafi 3.1.3.
Eksperimentalisht u zbulua varësia e rrymës dhe potencialit sipërfaqësor të modelit
nga potenciali i grilës, për të dy polaritetet e kurorës. Grafikët e të dyja varësive, të
përafruara me funksione linearë, përkatësisht të tipit (4.8) dhe (4.9), për secilin model
dhe polaritet, paraqiten në Figurat 5.1-5.2 a), b).
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a)

b)
Figura 5.1 Varësia e rrymës në model nga potenciali i grilës, për të dy polaritetet, pozitiv dhe
negativ, për a) PE ( 50 μm ) (koeficientët e korrelacionit, R 2 , përkatësisht janë 0.9770 dhe
0.9846 ) dhe b) Kaptonin ( 75 μm ) (koeficientët e korrelacionit, R 2 , përkatësisht janë
0.9813 dhe 0.9797 ).
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a)

b)
Figura 5.2 Varësia e potencialit sipërfaqësor të modelit nga potenciali i grilës, për të dy
polaritetet, pozitiv dhe negativ, për a) PE ( 50 μm ) (koeficientët e korrelacionit, R 2 ,
përkatësisht janë 0.9976 dhe 0.9939 ) dhe b) Kaptonin ( 75 μm ) (koeficientët e
korrelacionit, R 2 , përkatësisht janë 0.9899 dhe 0.9932 ).

Vlerat numerike të konstanteve eksperimentale C , k dhe V0 , merren nga përafrimi i
kurbave, për secilin rast.
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5.2 Rezultatet numerike dhe analiza
5.2.1 Konstantet eksperimentale
Le të prezantojmë, në Tabelat 5.1-5.2, vlerat numerike të konstanteve eksperimentale,
që merren nga përafrimi i kurbave (Figurat 5.1-5.2), përkatësisht për PE (me trashësi
50 μm ) dhe Kaptonin (me trashësi 75 μm ), për të dy polaritetet e kurorës.
Tabela 5.1 Konstantet eksperimentale që merren nga përafrimi i kurbave si dhe nga njehsimet
e bazuara në rezultatet eksperimentale, për PE ( 50 μm ), për të dy polaritetet e kurorës.

Polariteti

C0 ( 10 Ωs )

Pozitiv
Negativ

9.04
9.04

9

-1

Konstantet eksperimentale
V0 (V)
C ( 10 Ω-1 )
k 0 ( 10-2 )
k
4.07
1.50
1.0
0.93
4.47
1.65
2.4
0.96
-13

k1 ( 10-4 )

9.09
24.0

Tabela 5.2 Konstantet eksperimentale që merren nga përafrimi i kurbave si dhe nga njehsimet
e bazuara në rezultatet eksperimentale, për Kaptonin ( 75 μm ), për të dy polaritetet e kurorës.

Polariteti

C0 (10 s )

Pozitiv
Negativ

1.36
1.36

10

-1

Konstantet eksperimentale
V0 (V)
C (10 -1 )
k 0 ( 10-2 )
k
-13

1.41
1.91

2.8
1.9

0.75
0.85

5.75
7.79

k1 ( 10-3 )

2.8
1.9

Të gjitha madhësitë eksperimentale të paraqitura në dy tabelat e mësipërme, janë në
përputhje me konsideratat teorike.
Theksojmë se, në të gjitha rastet, konstantet eksperimentale k , ndodhen në intervalin
e përcaktuar nga (4.82), ndërsa parametrat V0 plotësojnë kushtin (4.87).
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5.2.2 Zgjidhjet grafike
Në Tabelën 5.3 dhe në Tabelën 5.4 paraqiten zgjidhjet e pranuara x , të ekuacionit
(4.22), për çdo vlerë të potencialit të grilës, përkatësisht për PE dhe Kaptonin, për të
dy polaritetet e kurorës.
Tabela 5.3 Zgjidhjet grafike, bazuar në rezultatet eksperimentale, për PE ( 50 μm ), për të dy
polaritetet e kurorës.
PE ( 50 μm )

Vg ( V )

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Pozitiv

Negativ
-1

n

x (s )

n

x ( s -1 )

96
182
275
380
469
580
637
733
810
956

3.0110−5
1.60 10−5
1.06 10−5
7.66 10−6
6.2110−6
5.03 10−6
4.58 10−6
3.98 10−6
3.60 10−6
3.05 10−6

40.83
82.08
123.33
163.33
207.08
218.33
290.42
312.50
372.50
399.58

7.42 10−5
3.73 10−5
2.49 10−5
1.89 10−5
1.49 10−5
1.4110−5
1.06 10−5
9.89 10−6
8.30 10−6
7.74 10−6

Tabela 5.4 Zgjidhjet grafike, bazuar në rezultatet eksperimentale, për Kaptonin ( 75 μm ), për
të dy polaritetet e kurorës.

Vg ( V )

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Kapton ( 75 μm )
Pozitiv
-1

Negativ

n

x (s )

n

x ( s -1 )

32.86
47.50
88.93
96.79
147.14
152.50
187.86
216.79
251.43
264.29

1.52 10−4
1.06 10−4
5.70 10−5
5.24 10−5
3.46 10−5
3.34 10−5
2.7110−5
2.35 10−5
2.03 10−5
1.93 10−5

52.11
103.16
133.68
162.11
218.95
257.37
319.47
354.74
422.63
433.16

1.15 10−4
5.88 10−5
4.55 10−5
3.75 10−5
2.78 10−5
2.37 10−5
1.9110−5
1.72 10−5
1.44 10−5
1.4110−5

Në të gjitha rastet, vlerat e x -it dhe të n -së, të paraqitura në dy tabelat e mësipërme,
plotësojnë përkatësisht kushtet (4.24) dhe (4.71).
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5.2.3 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
grafike
Përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore, me mënyrën grafike, njehsohet me
formulën (4.23).
Në rastin e PE ( 50 μm ), të ngarkuar me kurorë pozitive dhe negative, intervalet e
përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën grafike,  g ,
me sigurinë 99 % , përkatësisht janë 2.29 10−14 Sm-1   + ( g )  2.90 10−14 Sm-1 dhe
2.4110−14 Sm-1   −( g )  3.07 10−14 Sm-1 .

Ndërsa, në rastin e Kaptonit ( 75 μm ), të ngarkuar me kurorë pozitive dhe negative,
intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore me mënyrën
99 % ,
grafike,
me
sigurinë
përkatësisht
janë
g ,

6.12 10−14 Sm-1   + ( g )  7.88 10−14 Sm-1

dhe

7.38 10−14 Sm-1   −( g )  9.44 10−14 Sm-1 .

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën
grafike, për të dy rastet e studiuara, ndodhen brenda intervaleve teorikë përkatës, të
dhënë me (4.25).
5.2.4 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike me mënyrën analitike
Për njehsimin e vlerave numerike të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore,
me mënyrën analitike, përdoret formula e propozuar (4.68).
Në rastin e PE ( 50 μm ), të ngarkuar me kurorë pozitive dhe negative, intervalet e
përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën analitike,
me sigurinë 99 % , përkatësisht janë 2.52 10−14 Sm-1   + ( a )  2.90 10−14 Sm-1 dhe
2.85 10−14 Sm-1   −( a )  3.07 10−14 Sm-1 .

Në rastin e Kaptonit ( 75 μm ), të ngarkuar me kurorë pozitive dhe negative,
intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën
99 % ,
a ,
analitike,
me
sigurinë
përkatësisht
janë

5.95 10−14 Sm-1   + ( a )  7.85 10−14 Sm-1

dhe

7.2110−14 Sm-1   −( a )  9.42 10−14 Sm-1 .

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me mënyrën
analitike, për të dy rastet e studiuara, gjenden brenda intervaleve teorikë përkatës, të
dhënë me ekuacionin (4.77).
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5.2.5 Krahasimi i rezultateve për të dyja mënyrat dhe polaritetet e kurorës
Në rastin e PE ( 50 μm ), intervali interferencial i përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, me mënyrën grafike,  g , me sigurinë 99 % , duke
përfshirë të dy polaritetet është 2.4110−14 Sm-1   ( g )  2.90 10−14 Sm-1 . Ndërsa,
për Kaptonin ( 75 μm ), ky interval i përcaktimit të  g , duke përfshirë të dy polaritetet
është 7.38 10−14 Sm-1   ( g )  7.88 10−14 Sm-1 .
Në rastin e PE ( 50 μm ), intervali interferencial i përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, me mënyrën analitike,  a , me sigurinë 99 % , duke
përfshirë të dy polaritetet e kurorës është 2.85 10−14 Sm-1   ( a )  2.90 10−14 Sm-1 .
Ndërsa, në rastin e Kaptonit ( 75 m ), ky interval i përcaktimit të  a , duke përfshirë të
dy polaritetet e kurorës është 7.2110−14 Sm-1   ( a )  7.85 10−14 Sm-1 .
Në rastin e PE ( 50 μm ), intervalet interferencialë të përcaktimit të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat, për secilin polaritet,
pozitiv dhe negativ, përkatësisht janë 2.52 10−14 Sm-1   +( g ,a)  2.90 10−14 Sm-1
dhe 2.85 10−14 Sm-1   −( g ,a)  3.07 10−14 Sm-1 .
Ndërsa për Kaptonin ( 75 μm ), ky interval i përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike
vëllimore,
duke
përfshirë
të
dyja
mënyrat,
është
−14
-1
−14
-1
për
polaritetin
pozitiv
dhe
6.12 10 Sm   +( g ,a)  7.85 10 Sm
7.38 10−14 Sm-1   −( g ,a )  9.42 10−14 Sm-1 për atë negativ.

Përfundimisht, intervalet interferencialë të përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike vëllimore, duke përfshirë të dyja mënyrat dhe polaritetet, përkatësisht për
PE
( 50 μm )
dhe
Kaptonin
( 75 μm ),
janë
dhe
2.85 10−14 Sm-1   ( g ,a )  2.90 10−14 Sm-1
7.38 10−14 Sm-1   ( g ,a )  7.85 10−14 Sm-1 .

Nga krahasimi i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike të marra për të njëjtin
polaritet të kurorës, por me dy mënyra të ndryshme, grafike dhe analitike, rezulton se
 +( a )  −( a )   ( a )
raporti ndërmjet tyre është konstant. Pra,
është 1.07 për PE (
=
=
 + ( g )  −( g )   ( g )
50 μm ) dhe 0.99 për Kaptonin ( 75 μm ).
Nga ana tjetër, rezulton se pavarësisht mënyrës së përdorur, grafike apo analitike,
raporti i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore të marra për
polaritetin negativ ndaj atyre të marra për polaritetin pozitiv, mbetet konstant (>1). Ky

raport

 −( g )

=

 −( a )

=

 −( g , a )

 +( g )  +( a )  +( g ,a )
Kaptonit ( 75 μm ).

është 1.08 në rastin e PE ( 50 μm ) dhe 1.20 në rastin e
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Rezultatet e mësipërme, si dhe karakteri konstant i raporteve të shqyrtuara, tregojnë
qartë:
Së pari: saktësinë e dy mënyrave, grafike dhe analitike, të përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, përkatësisht me formulat (4.23) dhe
(4.68); së dyti, që në polaritetin negativ rezulton një përcjellshmëri elektrike specifike
vëllimore më e lartë sesa në polaritetin pozitiv (kjo është më e theksuar në rastin e
Kaptonit), fakt ky që është i pritshëm edhe nga konsideratat teorike.
5.3 Efekti i polaritetit të kurorës në përcjellshmërinë elektrike specifike
Faktorë të tillë si lëvizshmëria e joneve dhe polariteti i kurorës ndikojnë në rrymën e
kurorës dhe për pasojë edhe në dendësinë e ngarkesave në sipërfaqen e modelit. Në
rastin e kurorës negative, një pjesë e elektroneve të lira, gjatë rrugës për në sipërfaqen
e modelit, shndërrohen në jone negative me një lëvizshmëri më të ulët sesa ajo e
elektroneve të lira. Ndërsa, në rastin e kurorës pozitive, jonet pozitive, me lëvizshmëri
më të ulët sesa ajo e joneve negative, nuk transformohen gjatë rrugës [155].
Shkarkesa negative, meqënëse përmban si jone negative ashtu edhe elektrone, në
dallim nga ajo pozitive, që përmban vetëm jone pozitive [156], mund të shkaktojë një
rrymë ngarkimi të modelit dhe potencial sipërfaqësor, më të madh sesa ajo pozitive
[157]. Po ashtu, edhe potenciali sipërfaqësor bie më shpejt në rastin e ngarkimit me
kurorë negative [118].
Në Figurën 5.3 paraqitet varësia e potencialit të normalizuar të sipërfaqes ( V V1 ) nga
koha, ( V1 është vlera e parë e matur e potencialit sipërfaqësor), për Kaptonin, për Vg
të ndryshme, pozitive dhe negative.

Figura 5.3 Rënia e potencialit sipërfaqësor të normalizuar, për Kaptonin, për Vg të
ndryshme, pozitive dhe negative. (Në grafik paraqiten vlerat absolute të potencialit).
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Ritmi i rënies së potencialit sipërfaqësor varet nga përcjellshmëria elektrike specifike
e polimerit dhe është në përpjesëtim të drejtë me të [113] [124]. Kjo do të thotë se, në
rastin e kurorës negative, një numër më i madh ngarkesash do të mbërrijnë, përmes
modelit, në elektrodën e tokëzuar dhe për pasojë, një vlerë më e lartë e
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, krahasuar me rastin e kurorës pozitive,
është e pritshme.
5.4 Përfundime
•

Bazuar në teorinë e formuluar dhe metodikën e propozuar të triodës kurorë, e
cila kombinon dy mënyra përcaktimi, grafike dhe analitike, për rastin e një
varësie lineare të rrymës që kalon në model nga potenciali i grilës dhe
polaritete të ndryshme të kurorës, u përcaktua me saktësi intervali ku ndodhet
përcjellshmëria elektrike specifike, për dy tipe polimerësh, PE ( 50 μm ) dhe
Kapton ( 75 μm ).

•

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, si me
mënyrën grafike ashtu edhe me atë analitike, për secilin polaritet, ndodhen
brenda intervaleve teorikë korrespondues.

•

Në të dy rastet e studiuara, mund të gjendet një interval interferencial i
përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të
dyja mënyrat dhe të dy polaritetet, si rezultat i ndërprerjes së intervaleve
përkatës.

•

Nga krahasimi i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore, të
marra për të njëjtin polaritet të kurorës, por me dy mënyra të ndryshme,
grafike dhe analitike, rezulton një raport konstant, për secilin polimer të
studiuar, fakt ky që tregon saktësinë e dy mënyrave të përcaktimit.

•

Raporti i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore, të marra
për polaritetin negativ ndaj atyre të marra për polaritetin pozitiv, pavarësisht
mënyrës së përdorur, grafike apo analitike, mbetet konstant (>1), fakt ky i
pritshëm edhe nga konsideratat teorike.

•

Në të dy rastet [PE ( 50 μm ) dhe Kapton ( 75 μm )], rezultatet e marra me
mënyrën analitike janë shumë të përafërta me ato të marra me mënyrën
grafike. Kjo tregon se formula analitike e propozuar (4.68), mundëson
përcaktimin me saktësi të lartë të përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore.
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KAPITULLI VI

6. PËRCAKTIMI I PËRCJELLSHMËRISË ELEKTRIKE SPECIFIKE
VËLLIMORE TË POLIMERËVE ME METODËN E RËNIES SË
POTENCIALIT SIPËRFAQËSOR
Metodat tradicionale, klasike, të matjes, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike
specifike, nuk marrin parasysh faktorë të tillë si, polarizimin, rënien e potencialit (ose
ngarkesës) sipërfaqësor dhe kohëzgjatjen e matjes, të cilët mund të luajnë një rol të
rëndësishëm në përcaktimin e saj. Koha standarte e rekomanduar, për matjet klasike,
është zakonisht 1 minutë, ndërsa koha që rryma e polarizimit të ketë kaluar mund të
jetë nga disa minuta në disa orë, në varësi të materialit [115] [116]. E veçanta e
metodës së rënies së potencialit, që do të prezantohet në këtë kapitull [124], është
kohëzgjatja e madhe e matjes. Në këtë rast, mekanizmi kryesor i rënies së potencialit
sipërfaqësor, konsiderohet ai i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të
polimerit. Kjo ndodh vetëm pasi mekanizmi i rënies për shkak të polarizimit të jetë
stabilizuar dhe të jetë vendosur një gjendje e qendrueshme.
Nga ana tjetër, monitorimi i procesit të rënies së potencialit sipërfaqësor të polimerit
pas ngarkimit të tij me anë të shkarkesës kurorë, është përdorur jo vetëm për studimin
e cilësive elektrike të tij, por edhe për të kuptuar mekanizmat e transportit të
ngarkesës elektrike në polimer [101].
6.1 Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me metodën e
rënies së potencialit sipërfaqësor
Modeli i eksperimentuar, mund të konsiderohet ekuivalent me një kondensator të
thjeshtë, me pllaka paralele [110] [113] [115]. Deri në kohën t = 0 zbatohet një
potencial V0 . Ndërsa, në t = 0 , shkëpusim burimin e tensionit dhe monitorojmë
potencialin sipërfaqësor.
Nga ekuacioni i vazhdueshmërisë, rryma e plotë në një qark të hapur është e barabartë
me zero, prandaj mund të shkruajmë:

E ( t ) 
 E (t )
S 
+ 0
=0
t 
 

(6.1)

ku E është intensiteti i fushës elektrike ndërmjet “armaturave” të kondensatorit,  përcjellshmëria elektrike specifike e modelit me konstante dielektrike  dhe
sipërfaqe S . Termi i parë shpreh rrymën e përcjellshmërisë, ndërsa termi i dytë
rrymën e zhvendosjes.
Meqënëse trashësia e modelit është shumë më e vogël sesa përmasat gjatësore të tij
dhe duke nënkuptuar me E vlerën mesatare të intensitetit të fushës elektrike, këtë të
fundit mund ta konsiderojmë vetëm si funksion të t -së. Atëherë, ekuacioni (6.1)
mund të shkruhet:
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dE ( t )
 dt
=−
E (t )
 0

(6.2)

Duke ditur lidhjen e fushës elektrike me potencialin sipërfaqësor, V ( 0, t ) :

E (t ) =

V ( 0, t )
h

(6.3)

ku h është trashësia e modelit, ekuacioni (6.2) merr trajtën:
dV ( 0, t )
 dt
=−
V ( 0, t )
 0

(6.4)

Duke integruar në të dy anët e ekuacionit (6.4) marrim:
V ( 0,t )



V0

dV ( 0, t )
 t
=−
dt
V ( 0, t )
 0 0

(6.5)

ose:

 t 
V ( 0, t ) = V0 exp  −

  0 

(6.6)

ku, V0 është potenciali sipërfaqësor në momentin fillestar t = 0 , ndërsa V ( 0, t ) është
vlera e tij në kohën t .
Faktet eksperimentale tregojnë se:

t
1
 0

(6.7)

prandaj, ka vend zbërthimi:

 t
exp  −
  0


t
  1−
 0


(6.8)

Duke patur parasysh ekuacionet (6.6) dhe (6.8), atëherë ekuacioni (6.4) merr trajtën:

dV ( 0, t )
V
 2V0t
=− 0 +
dt
 0 (  0 )2
Nëse shënojmë:

(6.9)

dV ( 0, t )

= −k dhe 0 = x , ku k  0 dhe x  0 , ekuacioni (6.9)

dt

shkruhet:
kx 2 − V0 x + Vot = 0
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 dV ( 0, t ) 
Pranojmë për k -në një vlerë mesatare të saj, të përcaktuar me: k = −
 , ose:
dt


V

k =−

V −V
11
dV ( 0, t ) = 0 1

t V0
t

(6.11)

Dy zgjidhjet e ekuacionit (6.10) janë:
1


V0   4kt  2 
1  1 −
2 x1 =

2k   V0  



 4kt 
4kt
 1 , atëherë 1 −
Faktet eksperimentale tregojnë se:

V0
V0 


(6.12)

1

2

 1−

2kt
.
V0

Pra, dy zgjidhjet (6.12), duke patur parasysh edhe shënimet për x dhe k , janë:

1 =

 0 k
V1

(6.13)

dhe

2 =

 0
t

(6.14)

Vihet re se, ndër dy zgjidhjet, e vetmja që mund të pranohet është ajo (6.13), që
përmbush kushtin (6.7). Pra, formula përfundimtare për njehsimin e përcjellshmërisë
elektrike specifike, me metodën e rënies së potencialit sipërfaqësor, është:

=

 0 k
V1

(6.15)

ku, V1 është potenciali përfundimtar i kurbës eksponenciale përafruese, ndërsa k ,
është pjerrësia mesatare e kësaj kurbe, që shpreh ritmin e rënies së potencialit
sipërfaqësor me kohën.
Një tjetër mënyrë e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike të polimerit në
studim, do të ishte edhe zbatimi direkt i formulës (6.6).
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6.2 Rezultatet eksperimentale
Në grupin e parë të eksperimenteve, për ngarkimin e modeleve u përdor shkarkesa
kurorë pozitive dhe në grupin e dytë, u përdor shkarkesa kurorë negative, sipas
skemës së përshkruar në Kapitullin III, paragrafi 3.1.3. Varësia nga koha e potencialit
sipërfaqësor të modelit (në vlerë absolute), e matur për 70min , pas shkarkesës kurorë
pozitive dhe negative, për katër potenciale të ndryshme të grilës, paraqitet në Figurat
6.1 - 6.8 a).
Kur polimeri ndodhet nën veprimin e një fushe elektrike të jashtme, ngarkesat e
depozituara në sipërfaqe, shkaktojnë polarizimin e tij. Ngarkesa e lidhur, që shfaqet
në sipërfaqe, ka polaritet të kundërt me ngarkesën e lirë të saj. Një fenomen i tillë
mund të krijojë një fushë elektrike shtesë që, kur bashkëvepron me fushën e jashtme,
ndikon në rënien e potencialit të sipërfaqes [113].
Edhe pse PE njihet si polimer jopolar, molekulat dipolare të tilla si grupet metil në
fund, lidhjet dyfishe [51] [158], papastërti, apo nënprodukte të oksidimit, mund të
ekzistojnë në material, duke shkaktuar polarizimin që vihet re [143]. Sa më i
polarizueshëm të jetë materiali, aq më e gjatë do të jetë konstantja kohore për rënien e
potencialit sipërfaqësor, për shkak të polarizimit [159]. Një kohë e tillë, e shkurtër,
polarizimi, në rastin tonë, është në përputhje me faktin që PE është i përbërë nga
monomerë jo polarë [116].
Mbas rënies fillestare drastike të potencialit sipërfaqësor, tipike e mekanizmit të
përcjellshmërisë për shkak të polarizimit [114-116], fillon një rënie eksponenciale.
Është pikërisht kurba e kësaj të fundit, që përdoret për përcaktimin e përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore (Figurat 6.1 - 6.8 b)).
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a)

b)
Figura 6.1 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë dhe b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg =800V ).
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a)

b)
Figura 6.2 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë dhe b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg =900V ).
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a)

b)
Figura 6.3 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë, b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg =1000V ).
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a)

b)
Figura 6.4 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë, b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg =1100V ).
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a)

b)
Figura 6.5 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë, b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg = − 800V ).
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a)

b)
Figura 6.6 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë dhe b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg = − 900V ).
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a)

b)
Figura 6.7 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë dhe b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg = − 1000V ).
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a)

b)
Figura 6.8 Varësia e potencialit sipërfaqësor nga koha a) e plotë dhe b) e përdorur për
përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ( Vg = − 1100V ).

107

Studim mbi elektrizimin e polimerëve
6.3 Rezultatet numerike dhe analiza
6.3.1 Njehsimi i përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore
Njehsimet e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore (Tabelat 6.1-6.2) janë bërë
me formulën (6.15), duke përdorur konstantet e përftuara nga përafrimi i kurbave
eksperimentale përkatëse. Vlerat e koeficientit të korrelacionit (R2), për secilin
përafrim, janë paraqitur po ashtu në tabela.
Tabela 6.1 Përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e PE ( 50 μm ), në rastin e kurorës
pozitive, e përcaktuar me metodën e rënies së potencialit sipërfaqësor. (Fillimi i kurbës së
përdorur për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore konsiderohet në
t 0 =360 s dhe fundi i saj në t1 =4200 s ).

Vg (V)

Funksioni eksponencial përafrues

R2

k(Vs−1 )

 (Sm-1 )

800

V=692.8exp(-1.868×10-5 t)

0.9818

1.24 10−2

3.86×10−16

900

V=745.5exp(-1.805×10-5 t)

0.9660

1.29 10−2

3.72×10−16

1000

V=901.9exp(-2.083×10-5 t)

0.9777

1.79 10−2

4.31×10−16

1100

V=928.7exp(-2.005×10-5 t)

0.9761

1.78 10−2

4.15×10−16

Tabela 6.2 Përcjellshmëria elektrike specifike vëllimore e PE ( 50 μm ), në rastin e kurorës
negative, e përcaktuar me metodën e rënies së potencialit sipërfaqësor. (Fillimi i kurbës së
përdorur për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore konsiderohet në
t 0 =420 s dhe fundi i saj në t1 =4200 s ).

Vg (V)

Funksioni eksponencial përafrues

R2

k(Vs−1 )

 (Sm-1 )

-800

V=663.8exp(-2.127×10-5 t)

0.9631

1.34 10−2

4.40×10−16

-900

V=725.0exp(-1.871×10-5 t)

0.9640

1.30 10−2

3.86×10−16

-1000

V=823.2exp(-2.127×10-5 t)

0.9829

1.67 10−2

4.41×10−16

-1100

V=849.5exp(-2.330×10-5 t)

0.9743

1.88 10−2

4.86×10−16

Intervalet e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me sigurinë
99 % , përkatësisht për rastin e ngarkimit me kurorë pozitive dhe negative, janë
dhe
3.20 10−16 Sm-1   +  4.82 10−16 Sm-1
3.87 10−16 Sm-1   −  4.89 10−16 Sm-1 . Prej këtej del se, intervali interferencial i
përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, duke përfshirë të dy
polaritetet e kurorës, është 3.87 10−16 Sm-1     4.82 10−16 Sm-1 .
Ndërsa, nga shqyrtimi i raportit të vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike
vëllimore të marra për polaritetin negativ ndaj atyre të marra për polaritetin pozitiv,

del:

−
= 1.09 .
+
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Pra, ashtu si edhe në rastin e përcaktimit me metodën e triodës kurorë, në polaritetin
negativ rezulton një përcjellshmëri elektrike specifike vëllimore më e lartë sesa në
polaritetin pozitiv, fakt ky që është në përputhje me konsideratat teorike.
6.3.2 Krahasimi i rezultateve të metodës së rënies së potencialit sipërfaqësor me
ato të metodave të tjera
Konsultimi me literaturën, lidhur me vetitë elektrike të PE, tregon se përcjellshmëria
elektrike specifike vëllimore e tij, shtrihet në diapazonin 10-16 Sm−1 - 10-14 Sm−1 [57]
[58], fakt që përputhet me rezultatet e matjeve tona eksperimentale.
Me metodat klasike “statike” të standartizuara (sistem elektrodash) [8] [39] [151] dhe
me metodat “dinamike” (rrezatim me tufë elektronesh) [7] [8], përcjellshmëria
elektrike specifike vëllimore e PE, rezulton të jetë e rendit 10-14 Sm-1 , pra afërsisht dy
rende më e vogël sesa vlera e marrë me metodën e rënies së potencialit sipërfaqësor.
Le të krahasojmë rezultatet e metodës së triodës kurorë (Kapitulli IV), me ato të
metodës së rënies së potencialit sipërfaqësor, për PE ( 50 μm ) dhe për të dy polaritetet
e kurorës. Në rastin e metodës së parë, po marrim në konsideratë intervalet
interferencialë të përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, me të
dyja mënyrat, grafike dhe analitike.


Nga krahasimi midis tyre, del: + ( g ,a ) = − ( g , a ) = 67.6 .
+
−
Një ndryshim i tillë, edhe me një apo dy rende madhësie, është i pritshëm [115] [116],
për shkak të ndikimit së kohës së matjes, në përcjellshmërinë elektrike specifike. Për
një kohë të gjatë matjeje, rënia për shkak të polarizimit ka kaluar, dhe kemi vetëm
rënie për shkak të përcjellshmërisë elektrike specifike.
6.4 Përfundime
•

Metoda e rënies së potencialit sipërfaqësor rezulton të jetë një metodë efikase
për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të polimerëve.

•

Vlerat e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të PE, të përcaktuara
me metodën e rënies së potencialit sipërfaqësor, rezultojnë të jenë më të ulëta,
krahasuar me ato të përcaktuara me metodat klasike “statike”, “dinamike”, ose
të triodës kurorë. Një ndryshim i tillë është i pritshëm, sepse për një kohë të
gjatë matjeje, rënia për shkak të polarizimit ka kaluar, dhe kemi vetëm rënie
për shkak të përcjellshmërisë elektrike specifike.

•

Rezultatet tregojnë se, ashtu si edhe në rastin e përcaktimit me metodën e
triodës kurorë, në polaritetin negativ rezulton një përcjellshmëri elektrike
specifike vëllimore më e lartë sesa në polaritetin pozitiv, fakt ky që është në
përputhje me konsideratat teorike.
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KAPITULLI VII

7. NDIKIMI I TEMPERATURËS NË PËRCJELLSHMËRINË ELEKTRIKE
SPECIFIKE TË POLIMERËVE DHE ENERGJIA E AKTIVIZIMIT
Njohja e varësisë së përcjellshmërisë elektrike specifike nga temperatura, është e
rëndësishme, si në aspektin teorik ashtu edhe në përdorimet e shumta praktike të
polimerëve. Njohja e kësaj varësie lejon edhe njehsimin e energjisë së aktivizimit, që
shërben për një karakterizim sa më të plotë të materialit në studim.
Metodika e përdorur konkretisht në matjet eksperimentale, është bazuar në
konstruksionin e një sistemi elektrodash, që lejon përcaktimin e rrymës që kalon në
model, kur në elektroda zbatohet një tension i caktuar. Përcjellshmëria elektrike
sipërfaqësore dhe vëllimore, është matur duke përdorur sistemin e përshtatshëm të
elektrodave, kur njihen përmasat e tyre, si dhe të vetë modelit [6] [139].
7.1 Varësia nga temperatura e përcjellshmërisë elektrike specifike
7.1.1 Rezultatet eksperimentale
Modeli i përdorur për matjet eksperimentale është Trespaphani, me trashësi 50 μm ,
ndërsa metodologjia është përshkruar hollësisht në Kapitullin III, paragrafi 3.2.
Përcaktimi i përcjellshmërisë elektrike specifike (sipërfaqësore dhe vëllimore) dhe
varësia nga temperatura, është bërë në diapazonin e temperaturave 393 K − 453 K .
Me të dhënat e marra nga eksperimentet, u njehsua përcjellshmëria elektrike specifike
sipërfaqësore dhe vëllimore, duke përdorur përkatësisht, relacionet (3.3) dhe (3.6).
Gabimi maksimal i metodikës dhe i aparateve të përdorura [135], në përcaktimin e
përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore dhe vëllimore është përkatësisht
6 % dhe 7 % .
Varësia e përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore  , dhe vëllimore  , nga
temperatura, është e tipit eksponencial, përkatësisht:


 = A exp(− )

(7.1)


 = B exp(− )

(7.2)

T

dhe

T

Në këtë rast, një metodë mjaft e përshtatshme studimi, është ajo e linearizimit të
varësisë eksponenciale, duke marrë logaritmin natyror të të dy anëve të ekuacioneve
(7.1) dhe (7.2). Këto varësi, të përafruara në tipin logaritmik linear:



ln  = ln A + (− )
T

dhe
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ln  = ln B + (−


T

)

(7.4)

paraqiten respektivisht në Figurat 7.1-7.2.

Figura 7.1 Varësia e logaritmit natyror të përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore
nga inversi i temperaturës absolute.

Figura 7.2 Varësia e logaritmit natyror të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore nga
inversi i temperaturës absolute.
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7.1.2. Interpretimi teorik i varësisë eksponenciale të përcjellshmërisë elektrike
specifike nga temperatura
Transporti i ngarkesës elektrike në lëndë kushtëzohet nga elektronet, jonet ose grimcat
e ngarkuara koloidale − moljonet. Përcjellshmëria elektrike specifike rritet me rritjen
e përqendrimit ni , ngarkesës qi dhe lëvizshmërisë i të këtyre grimcave të
ngarkuara:

 =  ni qi i

(7.5)

i

Nga të tre tipet e përcjellshmërisë elektrike që vrojtohen te polimerët, për
interpretimin e rezultateve eksperimentale, do të marrim në konsideratë
përcjellshmërinë elektrike që kushtëzohet nga lëvizja e joneve.
Arsyeja është se në rastin tonë janë zbatuar fusha të dobëta ( E  2 kV cm ) dhe në
intervale të vogla kohe ( t=1min ) [160] [161]. Gjithashtu, zona e temperaturave ku
janë kryer eksperimentet është përgjithësisht mbi 300K , prandaj efekti i
përcjellshmërisë jonike është më i mundshëm, pasi kombinimi i efekteve Pol-Frenkel
vrojtohet në temperatura më të ulëta [162].
Në gjendjen e “lidhur” (të pa disocijuar), joni ndodhet në gjendjen I , me energjinë
më të vogël (Figura 7.3). Si rezultat i fluktuacioneve të lëvizjes termike, lind
mundësia e “çlirimit” të një pjese të joneve të “lidhur” dhe kalimi i tyre në gjendjen
II .

Figura 7.3 Skema e barrierave potenciale gjatë lëvizjes së jonit në polimer.

Për gjendjen II është karakteristikë ekzistenca e vendeve të lira, në të cilat mund të
vendoset joni. Në qoftë se numri i joneve në gjendjen I është n0 , atëherë numri i
joneve në gjendjen II , në kushtet e veprimit të fushës elektrike, është [163]:
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 E − qa1E  
 E − qa1E  
n = n0 exp  −
 1 + exp  −

kBT
k BT





−1

(7.6)

ku E është diferenca e energjisë së jonit në gjendjet I dhe II , ndërsa a1 - largësia
ndërmjet gjendjeve I dhe II .
Për lëvizshmërinë e jonit, gjatë lëvizjes nga gjendja II në gjendjen III dhe më tutje,
sipas fushës, mund të përdoret shprehja e mëposhtme [163]:

=

 U 
 qa2 E 
f 0 a1
exp  −
 sinh 

3E
 kBT 
 2kBT 

(7.7)

ku U është barriera potenciale ndërmjet gjendjeve të ekuilibrit II dhe III , a2
largësia ndërmjet këtyre gjendjeve, ndërsa f 0 , frekuenca e e lëkundjeve në gjendjet
II dhe III (Figura 7.3).
Duke ditur se shpejtësia e lëvizjes së joneve është  =  E , dhe dendësia e rrymës
j = nqv = nq E =  E , del që:  = nq .
Në qoftë se përcjellshmëria elektrike specifike kushtëzohet nga lëvizja e një tipi joni,
atëherë, duke neglizhuar termin e dytë të relacionit (7.6), marrim:

=

 E + U 
 qa1E 
 qa2 E 
n0 f0 a1q
exp  −
 exp 
 sinh 

3E
kBT 

 k BT 
 2k BT 

(7.8)

Termi i parë eksponencial në relacionin (7.8) merr parasysh “çlirimin” dhe lëvizjen e
jonit nën ndikimin e lëvizjes termike. Termi i dytë eksponencial merr parasysh
 qa E 
ndikimin e fushës në përqendrimin e bartësve të ngarkesës, ndërsa termi sinh  2 
 2 k BT 
, merr parasysh ndikimin e fushës në lëvizshmërinë e joneve.
Në qoftë se a1 = a2 = a (Figura 7.3) kemi:
 qaE  1 
 qaE 
 qaE  
sinh 
 = exp 
 − exp  −

 2kBT  2 
 2kBT 
 2kBT  

(7.9)

dhe
 qaE 
 qaE
exp 
 sinh 
 kBT 
 2k BT

 qaE
Duke neglizhuar termin exp 
 2 k BT

 1
 3qaE 
 qaE  
 = exp 
 − exp 

 2
 2k BT 
 2k BT  


 , relacioni (7.8) mund të shkruhet:
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=

 E + U 
 3qaE 
n0 f 0 aq
exp  −
 exp 

6E
kBT 

 2kBT 

(7.11)

 3qaE 
n0 f 0 aq
*

exp 
 dhe W = E + U , ku W është
6E
2
k
T
 B 
energjia e aktivizimit për një molekulë, marrim:
Në qoftë se shënojmë  0 =

 W 
 =  0 exp  −

 k BT 

(7.12)

Ndërsa, duke arsyetuar për një mol, relacionin e mësipërm mund ta shkruajmë:

 W 
 =  0 exp  −

 RT 

(7.13)

ku W është energjia e aktivizimit për një mol.
Shihet qartë që përfundimi i mësipërm i arsyetimit teorik, përputhet plotësisht me
formulën përafruese (7.2), të rezultateve eksperimentale.
7.1.3 Rezultatet numerike dhe analiza
7.1.3.1 Konstantet eksperimentale
Le të prezantojmë në Tabelën 7.1 dhe Tabelën 7.2 vlerat numerike të konstanteve
eksperimentale, që merren nga përafrimi i kurbave të varësisë nga temperatura,
përkatësisht të përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore dhe vëllimore,
(Figurat 7.1-7.2), për Trespaphanin. Vlerat e koeficientit të korrelacionit (R2), për
secilin përafrim, janë paraqitur po ashtu në tabela.
Tabela 7.1 Konstantet eksperimentale, që merren nga përafrimi i kurbave të varësisë nga
temperatura, të përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore të Trespaphanit.
Konstantet eksperimentale
 (K)

Temperatura (K)

A ( S)

293 - 378
383 - 453

5.27 10−16
3.79 10−13

−1212
1285

R2
0.9692
0.9710

Tabela 7.2 Konstantet eksperimentale, që merren nga përafrimi i kurbave të varësisë nga
temperatura, të përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të Trespaphanit.

Temperatura (K)
293 - 373
383 - 413
418 - 448

(

B Sm

-1

)

Konstantet eksperimentale
 (K)

5.27 10−16
4.1110−5
1.59 106
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R2

63.12

0.5562

6901

0.8145

17800

0.8079
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Në rastin e përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore, siç vihet re nga grafiku,
procesi i përafrimit mund të mendohet i ndarë në dy etapa. E para përfshin diapazonin
e temperaturave 293 K- 378 K , ndërsa etapa e dytë përfshin diapazonin e
temperaturave 383 K- 453 K .
Në rastin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, ky proces mund të
mendohet i ndarë në tre etapa që përfshijnë përkatësisht diapazonet e temperaturave:
293 K- 373 K , 383 K- 413 K dhe 418 K- 448 K .
7.1.3.2 Funksionet e tipit eksponencial dhe energjia e aktivizimit
Përafrimet eksponenciale të rezultateve tona eksperimentale janë dy tipesh, funksione
rritës dhe zbritës. Menjëherë lind pyetja: Si shpjegohet ky fakt? Relacioni (7.13)
tregon qartë se “çelësi” për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje është energjia e aktivizimit, e
cila identifikohet si barriera energjitike që duhet kapërcyer, për të shndërruar
substancat fillestare në produkte të reaksionit [48]. Madhësia e saj mund të jetë
pozitive (reaksion endotermik), negative (reaksion ekzotermik) ose zero [49] [50].
Nga relacioni (7.13) shihet se me rritjen e temperaturës, për W  0 , eksponenciali
 W 
 W 
exp  −
 vjen duke u rritur, ndërsa për W  0 , eksponenciali exp  −
 vjen
 RT 
 RT 
duke u zvogëluar. Pra, në këtë mënyrë, shpjegohet tendenca rritëse ose zvogëluese e
funksioneve eksponencialë, që japin varësinë e përcjellshmërisë elektrike specifike
nga temperatura. Nga grafikët shihet se bëhet fjalë për dy vlera të ndryshme të
energjisë së aktivizimit, për të njëjtin tip polimeri (Trespaphani).
7.1.3.3 Njehsimi i energjisë së aktivizimit, variacioni i saj dhe përcjellshmëria
elektrike specifike
Le të ndalemi në njehsimin e energjisë së aktivizimit nga krahasimi i relacionit (7.1)
ose (7.2) të përafrimeve eksperimentale, me relacionin (7.13) të interpretimit teorik:
 
 W 
 =  0 exp  −

 T
 RT 

 = A exp  −

(7.14)

Vlerat numerike të konstanteve eksperimentale gjenden në Tabelat 7.2-7.2, ndërsa
konstantja R = 8.3145 Jmol-1K-1 .
Në grafikun e varësisë nga temperatura të përcjellshmërisë elektrike specifike
sipërfaqësore (Figura 7.1), dallohen qartë dy zona:
Zona e parë, ( 293 K − 378 K ), karakterizohet nga një energji aktivizimi
W1 = −10.08 kJmol-1  0 , pra reaksioni është ekzotermik. Rritja e temperaturës shpie
në intensifikim të lëvizjes termike të joneve. Në reaksionet ekzotermikë, jonet e kanë
energjinë e mjaftueshme për të kapërcyer barrierrën potenciale dhe futen në reaksion.
Kjo do të thotë se ulet numri i joneve që kontribuojnë në përcjellshmëri, pra
përcjellshmëria elektrike specifike do të zvogëlohet.
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Në zonën e dytë, ( 383 K − 453 K ), W2 = 10.68 kJmol-1  0 , pra reaksioni është
endotermik. Në reaksionet endotermikë, jonet nuk e kanë energjinë e mjaftueshme për
të kapërcyer barrierrën potenciale dhe nuk mund të futen lehtë në reaksion. Kjo do të
thotë se një numër i madh jonesh kontribuojnë në përcjellshmëri, pra përcjellshmëria
elektrike specifike do të rritet.
Në grafikun e varësisë nga temperatura të përcjellshmërisë elektrike specifike
vëllimore (Figura 7.2), në ndryshim nga rasti i përcjellshmërisë elektrike specifike
sipërfaqësore, dallohen tre zona që karakterizohen nga energji aktivizimi pozitive.
Në zonën e parë, ( 293 K − 373 K ), ku W1 = 0.524 kJmol-1  0 , siç u shpjegua edhe në
rastin e përcjellshmërisë elektrike sipërfaqësore, jonet nuk zotërojnë energjinë e
mjaftueshme për t’u futur në reaksion. Pra, përcjellshmëria elektrike specifike rritet.
Në zonën e dytë, ( 383 K − 413 K ), W2 = 57.38 kJmol-1  W1 , barriera energjitike që
jonet duhet të kapërcejnë për të hyrë në reaksion, është më e lartë. Pra, numri i joneve
që kontribuojnë në përcjellshmëri është edhe më i madh se në zonën e parë dhe si
rrjedhim përcjellshmëria elektrike specifike vazhdon të rritet, dhe rritja ndodh më
shpejt se në zonën e parë.
Në zonën e tretë, ( 418 K − 448 K ), W3 = 148.0 kJmol-1  W2  W1 , barriera energjitike
është edhe më e lartë se në dy zonat e para. Kjo do të thotë që numri i joneve që janë
në gjendje të hyjnë në reaksion është shumë i vogël. Përcjellshmëria vjen duke u
rritur, dhe rritja ndodh më shpejt se në zonën e parë dhe të dytë.
Energjia mesatare e aktivizimit të Trespaphanit, për diapazonin e temperaturave
293 K - 453 K , është W = 41.3 kJmol-1 .
Studiues të ndryshëm, raportojnë për energjinë e aktivizimit të polipropilenit vlerat:
W = 38.94 kJmol-1 [164], W = 40.61 − 41.87 kJmol-1 [165], W = 41.87 kJmol-1 [166]
dhe W = 43.51 kJmol-1 [167], kjo e fundit e përcaktuar në diapazonin e temperaturave
380 K − 580 K .
Vihet re një përputhje e plotë e rendit të energjive të aktivizimit. Duke patur
parasysh veçoritë specifike të Trespaphanit në familjen e polipropilenit, rezultatet
konsiderohen në përputhje të kënaqshme me vlerat e siguruara nga studiues të tjerë.
Ky përfundim është një tjetër konfirmim i saktësisë së matjeve eksperimentale.
7.1.4 Përfundime
•

Varësia nga temperatura e përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore
dhe vëllimore, për Trespaphanin ( 50 μm ), rezultoi e tipit eksponencial, rritës
dhe zbritës, në përputhje të plotë me konsideratat teorike, të lidhura me
energjinë e aktivizimit.

•

Vlerat e marra nga njehsimi i energjisë së aktivizimit për Trespaphanin,
konsiderohen në përputhje të kënaqshme me vlerat e siguruara nga studiues të
tjerë. Ky përfundim është një konfirmim i saktësisë së matjeve eksperimentale.
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•

Në përfundim të këtij studimi, është shtuar një metodë e re për përcaktimin e
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore të polimerëve, metoda e triodës
kurorë. Kjo metodikë përfshin dy mënyra përcaktimi, grafike dhe analitike.
Formulat e propozuara kanë rezultuar të sakta dhe komode për përcaktimin e
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore.

•

Për polimerët e tipeve PE ( 40 μm ), PE ( 50 μm ) dhe Kapton ( 75 μm ), të
ngarkuar me kurorë pozitive, u zbulua një varësi lineare e rrymës në model
dhe potencialit sipërfaqësor, nga potenciali i grilës. Ndërsa, për polimerët e
tipeve, PP dhe Trespaphan (secili me trashësi 50 μm ) u zbulua një varësi
kuadratike e rrymës në model nga potenciali i grilës, dhe një varësi lineare e
potencialit sipërfaqësor nga potenciali i grilës.

•

Në të gjitha rastet e studiuara, intervalet përfundimtarë të përcaktimit të
përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore, përfshihen brenda intervaleve
korrespondues teorikë.

•

Rezultatet e marra me mënyrën analitike janë shumë të përafërta me ato të
marra me mënyrën grafike, duke dëshmuar për saktësinë e formulave të
propozuara për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike vëllimore.

•

Në rastin e PE ( 50 μm ) dhe Kaptonit ( 75 μm ), u eksperimentua me kurorë
pozitive dhe negative, me qëllim zbulimin e efektit të polaritetit të kurorës në
përcjellshmërinë elektrike specifike. Rezultatet eksperimentale tregojnë se
modelet e ngarkuara me kurorë negative shfaqin vlera të përcjellshmërisë
elektrike specifike vëllimore më të larta, krahasuar me ato të ngarkuara me
kurorë pozitive, fakt ky i pritshëm edhe nga konsideratat teorike.

•

Nga krahasimi i vlerave të përcjellshmërive elektrike specifike vëllimore, të
marra për të njëjtin polaritet të kurorës, por me dy mënyra të ndryshme,
grafike dhe analitike, rezulton një raport konstant, për secilin polimer të
studiuar, fakt ky që tregon saktësinë e dy mënyrave të përcaktimit. .

•

Rezultatet e metodës së rënies së potencialit sipërfaqësor, për PE ( 50 μm ),
përsa i përket vlerave të përcjellshmërisë elektrike specifike për polaritete të
ndryshme të kurorës, janë në përputhje me konsideratat teorike, si edhe
dëshmojnë përsëri saktësinë e dy mënyrave të përcaktimit.

•

Varësia nga temperatura e përcjellshmërisë elektrike specifike sipërfaqësore
dhe vëllimore, për Trespaphanin ( 50 μm ), rezultoi e tipit eksponencial, rritës
dhe zbritës, në përputhje të plotë me konsideratat teorike, të lidhura me
energjinë e aktivizimit.
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•

Vlerat e marra nga njehsimi i energjisë së aktivizimit për Trespaphanin,
konsiderohen në përputhje të kënaqshme me vlerat e siguruara nga studiues të
tjerë. Ky përfundim është një konfirmim i saktësisë së matjeve eksperimentale.

Rekomandime për të ardhmen:
•

Të eksperimentohet me tipe të tjerë polimerësh, për të patur mundësinë e
zbulimit eksperimentalisht, nëse ka, edhe tipe të tjera të varësive të rrymës në
model dhe potencialit sipërfaqësor, nga potenciali i grilës, përveç asaj lineare
dhe kuadratike, të trajtuara në këtë studim. Në këtë rast, metodika e re, e
triodës kurorë, për përcaktimin e përcjellshmërisë elektrike specifike të
polimerëve, natyrisht që do të merrte një trajtë tjetër, me aspektet e saj të
veçanta.

•

Të përgjithësohet mënyra analitike e përcaktimit të përcjellshmërisë elektrike
specifike, në rastin e një varësie të çfarëdoshme të rrymës në model dhe
potencialit sipërfaqësor nga potenciali i grilës, por që të përfshihen në një
interval të verifikueshëm nga faktet eksperimentale.

•

Të studiohet ndikimi i temperaturës në përcjellshmërinë elektrike specifike
edhe për tipe të tjerë polimerësh, përveç Trespaphanit.
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