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HYRJE
Guri natyror ka qenë dhe është një material i rëndësishëm ndërtimi. Një pjesë e
rëndësishme e trashëgimisë kulturore botërore është ndërtuar prej guri.[Torgal et al,
2018]. Ndërtesat dhe monumentet historike janë një aset i çmuar dhe kujtime të
jashtëzakonshme për gjeneratat e ardhshme të punës dhe mënyrës së jetesës së
kulturave dhe qytetërimeve të mëparshme. Mbrojtja e objekteve kulturore prej
mermeri, travertine dhe llojeve të tjerë prej guri përbën një shqetësim të vazhdueshëm
në shkallë ndërkombëtare, për shkak të vlerave që mbartin këto objekte. Mbrojtja e
trashëgimisë kulturore ka një rëndësi historike dhe kultutore [Rives, 2006], dhe
konsiderohet një proçes i cili përfshin karakterizimin e materialit të gurit, vetitë
fiziko-mekanike, kimiko-mineralogjike, përcaktimin erozionit, kuptimi i shkaqeve
dhe mekanizmat e përkeqësimit si dhe zbatimin e trajtimeve të përshtatshme të
ruajtjes së këtyre objekteve [Doehne and Price, 2010]. Pastrimi dhe restaurimi i
gurëve të ndërtesave të vjetra dhe historike është një nga elementët më të rendësishme
për t’i ruajtur ato në gjendje dhe në cilësi të mirë. Meqenëse gjithmonë e më shumë
po shtohet interesi për ruajtjen e strukturave historike nga përshpejtimi i vjetërimit të
gurit të skulpturave dhe ndërtesave të ekspozuara, është e nevojshme të kuptohen
mekanizmat përgjegjës të dëmtimit të gurit, për të zhvilluar kështu mundësinë e
mbrotjes optimale të gurit. Në përgjithësi këta objekte kulturore janë shumë të
ndjeshëm ndaj kushteve atmosferike dhe mund të vjetërohen me kalimin e kohës.
Mekanizmat që sjellin ndryshime të tilla mund të karakterizohen kryesish në tri fusha
të cilat janë: vjetërimi fizik, kimik dhe biologjik [Madden, 2000]. Ndikimi i kushteve
të jashtme në sipërfaqen e objekteve të trashëgimisë kulturore ka çuar në disa proçese
dëmtimi [Francesca Di Turo, 2016]. Megjithëse njohuritë mbi proçeset e përkeqësimit
të objekteve kulturore janë përmirësuar ndjeshëm, ende nuk është gjetur një zgjidhje
efektive për ruajtjen dhe mbrotjen e këtyre materialeve. Materialet prej guri
karakterizohen nga natyra karakteristike mineralo-inorganike dhe vetitë hidrofilike.
Këto dy aspekte janë shumë të rëndësishme kur planifikohen trajtimet për ruajtjen e
tyre dhe nuk duhet të harrohen kurrë [Matteini, 2008]. Një praktikë e zakonshme për
ruajtjen e gurëve të përdorur në trashëgiminë kulturore, të prekur nga proçeset e
erozionit që dëmtojnë kohesionin e tyre dhe vetitë mekanike, është aplikimi i
konsoliduesve [Graziani et al., 2015]. Një ndër drejtimet studimore shkencore është
konsolidimi i materialeve të ngurta, mermer dhe travertine duke përdorur metodat e
përparuara dhe efektive. Aplikimi i konsoliduesve në sipërfaqen e materialeve prej
guri për shekuj me radhë, ka qenë një praktikë e cila është përdorur së pari për të
përforcuar kryesisht materialet ekzistuese dhe së dyti të pengojnë vjetërimin e
mëtejshëm [Madden, 2000]. Konsolidimi dhe mbrojtja janë ndërveprimet më të
rëndësishme që zakonisht kryhen për ruajtjen e objekteve prej guri. Konsolidimi është
një metodë, e cila përdoret kryesisht në materialet prej guri të përdorura në
trashëgiminë kulturore, të cilët janë të prekur nga humbja e kohesionit, me qëllim të
ri-ndërtimit të tij. Ky proçes arrihet nëpërmjet depërtimit të agjentëve ose
konsoliduesve të veçantë në formë të lëngshme (kryesisht tretësira) në shumicën e
materialeve të gurit, afër sipërfaqes [Matteini, 2008]. Në përgjithësi substancat
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konsoliduese kosinderohen ato substanca të cilat kanë aftësi depërtuese dhe
rivendosin kohezionin ndërmjet grimcave të gurit të dëmtuar [Clifton,1980].
Substancat që janë përdorur për konsolidimin e materialeve prej guri janë kryesisht;
substancat inorganike, polimerët, alkoksisilanet, resinat, dhe dyllërat, në mënyrë të
drejtëpërdrejtë ose të kombinuar, të cilat janë përdorur në mënyrë tradicionale.
Qëllimi kryesor i përdorimit të këtyre substancave organike dhe inorganike është
përmirësimi i vetive mekanike të gurit. Polimerët sintetikë janë ndër konsoliduesit
organikë të përdorur gjerësisht për mbrojtjen e materialeve prej guri. [Melo et al.,
1999; Favaroet et al., 2006, 2007]. Kohët e fundit nano-materialet janë përdorur
posaçërisht për restaurimit e materialve prej guri, në veçanti janë studiuar nanogrimcat e hidroksidit të magnezit, kalciumit dhe bariumit. Është kostatuar që këto
nano-materiale shfaqin veti konsoliduese sipërfaqësore [Natali, 2015] dhe përdoren
kryesisht për parandalimin e lagështirës në gur. Problem i cili është hasur kryesisht në
vendet ku është përdorur gjerësisht, si Italia dhe Greqia [Clifton, 1980]. Faktorët që
konsiderohen përgjegjës për përkeqësimin e mermerit dhe travertinës përfshijnë
kristalizimin e kripës, sulmi acid nga substancat me natyre acide, ciklit ngrirjeshkrirje të ujit në pore dhe kapilarët e gurit, rritjes mikrobiologjike, lagështimit dhe
tharjes së gurit në mënyrë të përsëritur, si dhe shtypjes termike përfshirë kontaktin e
njeriut. Uji është agjenti më agresiv, dhe shërben si mjet kryesor në proçesin e
vjetërimit. Penetrimi i ujit apo kondesimi i avujve të ujit në poret e këtyre materialeve
lë shkas për:
•

•

Formimin e bërthamave të kristaleve të akullit (në varësi të kushteve
mjedisore) të cilat në varësi të shpejtësisë së rritjes krijojnë tensione të
brendshme duke prishur mikro-strukturën e tyre.
Prania e ujit të depozituar në këto pore shërben si substrat ose si mjedis i
përshtatshëm për zhvillimin e shumë mikroorganizmave, të cilat ndryshojnë jo
vetëm vlerën e pH të mjedisit ku ndodhen (mikroerozion) por gjithashtu
shërbejnë si nismëtarë të një mikroflore e cila bëhet po ashtu shkaktare të
shkatërrimit të strukturës.

Si pasojë e efekteve të kombinuara e vjetërimin kimik dhe mekanik, guri mund të
humbasë kohesionin e tij, duke e bërë kështu të nevojshme trajtimin e tij për t’i
rivendosur kohezionin ndërmjet grimcave. Në këto raste, konsolidimi mund të bëhet
pjesë e proçesit të ruajtjes. Konsolidimi është një trajtim i thellë që rivendos
kohesionin ndërmjet grimcave të gurit të përkeqësuar [Clifton, 1980]. Përveç vlerës së
tyre konsoliduese, është e rëndësishme që konsoliduesit të plotësojnë kërkesat
themelore të performancës në lidhje me përputhshmërinë me materialin e gurit, të
ndikojnë në transferimin e lagështirës, në porozitetin e gurit, qëndrueshmërinë,
thellësinë e penetrimit, të kenë jetëgjatësi në ndikimin e tyre dhe të mos ndikojnë në
paraqitje. Konsolidimi nuk mund të konsiderohet si një veprim i njëfishtë.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Mbrojtja dhe ruajtja e objekteve kulturore përbën një shqetësim të vazhdueshëm në
shkallë ndërkombëtare për shkak të vlerave që këto objekte mbartin. Ky studim ashtu
sikurse dhe të tjerë të ngjashëm me të, shërbejnë për të hedhur dritë në restaurimin e
objekteve dhe monumenteve të artit të cilët si rezultat i ndikimeve të faktorëve të
jashtëm kanë pësuar dëmtime në strukturën e tyre, i janë nënshtruar një “erozioni”
duke sjellë dhe ndryshime apo modifikime në sipërfaqe.
Qëllimet e përgjithshme të studimit:
•

•

Trajtimi i mostrave të mermerit dhe të travertinës me rrugë kimike duke bërë
të mundur zvogëlimin e kaviteteve në mënyrë të tillë që të sigurohet një
sipërfaqe e ngurtë që shpie në një rritje të jetëgjatësisë së objekteve të përbëra
nga këto materiale.
Aplikimi i kosoliduesëve të përshtatshëm për të përforcuar kryesisht
materialin ekzistues dhe frenimin e erozionit të mëtejshëm.

Objekti kryesor i këtij studimi është trajtimi kimik i mostrave prej mermeri dhe
travertine me qëllim formimin e precipitateve nano- dhe mikro-kristalinë në kavitetet
strukturore, të cilët jo vetëm synojnë t’i mbyllin për të frenuar degradimin e
mëtejshëm strukturor të materialit, por njëkohësisht përmirësojnë strukturën dhe
morfologjinë sipërfaqësore të objekteve të përbëra nga këto materiale. Arritja e
objektivit të kësaj pune kërkimore realizohet bazuar në matje: gaz-porozimetrike,
spektroskopike, difraktometrike dhe të mikroskopisë elektronike të ndërthurur me tufë
jonesh të fokusuara. Në bazë të rezultateve konkrete të fituara në rrugë laboratorike të
nxirren përfundimet dhe të jepen rekomandimet përkatese për aplikime të mëtejshme
në fushën e mbrojtjes së objekteve kulturore prej materialeve të ngurta në vendin tonë.

PËRMBLEDHJE E TEZËS

Ky disertacion është i ndarë në dy pjesë, pjesa teorike dhe pjesa eksperimentale. Pjesa
teorike përbëhet nga 4 kapituj, ndërsa pjesa eksperimentale përbëhet nga 3 kapituj dhe
kapitulli i fundit i përfudimeve dhe rekomandimeve.
Në KAPITULLIN 1 do të trajtohen formimi i mermerit me anë të proçesit
metamorfik, kushtet e metamorfizmit, burimet kryesore që çojnë në formimin e
travertinës, përbërja kimike e tyre, struktura poroze, karakteristikat e tyre fizikokimike si dhe përdorimi i mermerit dhe travertinës në trashëgimin kulturore.
Në KAPITULLIN 2 do të trajtohen mekanizmat e vjetërimit të materialeve prej guri,
klasifikimi i proçeseve të vjetërimit, faktorët që konsiderohen përgjegjës për
përkeqësimin e mermerit dhe travertinës duke përfshirë: lagështimin dhe tharjen në
mënyrë të përsëritur, mekanizmi i kristalizimit dhe hidratimit të kripërave, si dhe
përcaktimi i presionit të kristalizimit që ushtrohet ndaj poreve, ngrirja e ujit në pore
dhe kapilarët e gurit. Gjithashtu do trajtohet proçesi kimik në përbërësit minerale të
gurit nga uji dhe shpërbërja e materialeve prej guri nga prania e mikro-organizmave .
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Në KAPITULLIN 3 do të trajtohen struktura poroze e materialeve prej guri, llojet e
poreve, klasifikimi dhe shpërndarja e madhësisë së poreve. Karakterizimi strukturor
dhe madhësia e poreve me anë të metodave të drejtëpërdrejta dhe indirekte. Së treti do
të trajtohen mekanizmat e transportit të ujit në materialet poroze.
Në KAPITULLIN 4 do të trajtohen proçeset kryesore që përdoren për ruajtjen e
materialeve prej guri, kriteret që duhet të plotësojë një konsolidues i përshtatshëm,
aplikimi i substancave inorganike, polimerët, alkoxisilanet, resinat, dyllërat dhe
oksalatit të amonit në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të kombinuar mbi sipërfaqen e
gurit.
Në KAPITULLIN 5 do të trajtohen materialet e studimit, metodat kimike
eksperimentale në zhvillimit e proçedurës së konsolidimit, përgatitja e tretësirave për
trajtimin e mostrave, optimizimi i kohës së trajtimit, ndryshimet në peshë të mostrave
dhe përcaktimi i dendësisë.
Në KAPITULLIN 6 do të trajtohen përcaktimi i porozitetit, shpëndarja e madhësisë
së poreve dhe sipërfaqja specifike e mostrave të mermerit dhe travertinës para dhe pas
çdo trajtimi me anë të metodave gaz porozimetrike dhe porozimetria me mërkur.
Në KAPITULLIN 7 do të trajtohen ndryshimet strukturore të mermerit dhe
travertinës nëpërmjet difraktometrisë me rreze X, struktura dhe morfologjia e shtresës
sipërfaqësore të oksalatit të përftuar mbi karbonat me anë të mikroskopisë optike dhe
elektronike të kombinuar me tufën e fokusuar të joneve (SE-FIB).
Në KAPITULLIN 8 jepen përfundime dhe rekomandime.
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PJESA TEORIKE
KAPITULLI 1
1

KONSIDERATAT
TRAVERTINËN

E

PËRGJITHSHME

MBI

MERMERIN

DHE

1.1 Përkufizimi i gurit gëlqeror që përdoret në monumente dhe skulptura
Materialet prej guri janë ndër materialet më të hershme të natyrës, ato përdoreshin për
krijimin e artifakteve. Gurët të cilët përmbajnë më shumë se 50% karbonat kalciumi
(CaCO3) njihen me termin gur gëlqeror. Guri gëlqeror dhe mermeri kalcit janë ndër
gurët më të përdorur për ndërtimin e monumenteve, mermeri preferohet gjithashtu për
ndërtimin e statujave [Madden, 2000]. Megjithëse në shekullin e 19-të nga studimet
gjeologjike u krye një klasifikim shkencor për materialet e gurit, sërish është i vështirë
dallimi ndërmjet mermerit dhe gurit gëlqeror. Kalciti është forma më e zakonshme e
karbonatit të kalciumit natyror (CaCO3), i cili është një material i shpërndarë
gjerësisht dhe i njohur për bukurinë dhe larmin të kristaleve të tij. Kalciti ka formulë
të njëjtë kimike, por strukturë të ndryshme kristaline, (polimorf) me mineralet
aragonite dhe vaterite dhe me disa forma të cilat pretendohen se egzistojnë vetëm në
kushte tepër ekstreme eksperimentale [Dietrich, 1994].

Figura 1.1 Struktura kristaline e kalcitit
[Wyckoff, 1920]

Rihana Terziu
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1.2 Të dhënat e përgjithshme për mermerin
Fjala mermer vjen nga fjala greke Mamaros që do të thotë gurë me shkëlqim.
Mermeri është një nga materialet e gurit më të përdorura në trashëgiminë kulturore.
Mermeri është një material fisnik, me një bukuri të veçantë, i cili përpunohet lehtë,
por është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të faktorëve atmosferikë natyrorë ose
faktorëve të tjerë që rezultojnë nga aktiviteti urban dhe industrial. Gurët sedimentarë
mund të ndryshojnë nga gurët metamorfikë. Mermeri formohet nëpërmjet një proçesi
metamorfik të gurëve sedimentarë si dolomitet dhe guri gëlqeror1 cili bën të mundur
rikristalizimin e karbonatit të kalciumit me të cilin përbëhet mermeri, duke na dhënë
në këtë mënyrë një mozaik të përbërë nga kristalet e dolomiteve dhe të gurëvë
gëlqeror. Ky proçes ndodh në një temperaturë dhe presion të caktuar. Mermeri
përbëhet kryesisht nga mineralet kalcite (CaCO3) dhe zakonisht përmban minerale të
tjera, të tilla si argjila, rëra, oksidi i hekurit, përzierjet e silicit etj., [Fitzner, 1989]. Në
kushtet e metamorfizmit, kalciti i gurëve gëlqeror rikristalizohet për të formuar gurin
që është një masë e kristaleve kalcite të ndërlidhura. Mermer dolomiti, prodhohet kur
guri dolomit i nënshtrohet trajtimit nëpërmjet nxehtësisë dhe presionit. Ndarja
ndërmjet gurit gëlqeror dhe mermerit bëhet me anë të riciklimit.

Figura 1.2 Proçesi metamorfik i formimit të mermerit nga gurët sedimentarë2.
Mermerët mundë të karakterizohen nga përmbajtja e tyre mikro-strukturore. Mermerët
janë të llojeve të ndryshëm dhe të shumtë sikurse gurët gëlqerorë. Ngjyra e mermerit
varet nga prania e papastërtive të pranishme të mineraleve (argjila, rëra, oksidi i
hekurit, përzierjet e silicit etj.) të cilat gjenden në formën e kokrrizave apo shtresave
në brendësi të gurëve sedimentarë. Këto papastërti gjatë proçeseve metamorfike vijnë
duke u mënjanuar. Mermeri gjendet në një gamë shumë të gjerë ngjyrash. Prania e
oksidit të hekurit në gurin gëlqeror do të prodhojnë ngjyrë të verdhë, portokalli, rozë
ose të kuqe [King, 1989]. Mermeri i formuar nga gurët gëlqeror të pastër ka ngjyrë të
bardhë i cili formohet si rezultat i metamorfizimit të gurëve gëlqeror në të cilët nuk
gjenden papastërti. Gurët gëlqeror kanë tregues thyerje të ulët, i cili lejon penetrimin e
dritës në sipërfaqen e gurit duke i dhënë materialit (sidomos mermerit të bardhë) një
shkëlqim të veçantë, duke e bërë atë shumë të përdorur në skulpturë. Mermeri është
guri më i rëndësishëm natyror. Disa nga punimet e njohura prej mermeri janë
Michelangelo's “La Pietá”, “Davidi” dhe Moisiu, të ndërtuara me mermer Carrara.

1

2

https://geology.com/rocks/marble.shtml

http://amonline.net.au/geoscience/images/ earth_diagrams/rock_cycle.gif. (Përdorur dt.28.9.2018)
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Mermeri pa ngjyrë është burim i karbonatit të kalciumit, i cili përdoret në shumë
industri. Proçesi i kristalizimit krijon një strukturë me porozitet të ulët krahasuar me
gurin gëlqeror, por kjo varet nga kohëzgjatja e proçesit metamorfik ku madhësia e
grimcave kalcite ndryshojnë nga të holla në të trasha.

Figura 1.3 Mermeri i ngjyrosur në rozë-kuqe3
(Ngjyra rozë tregon praninë e papastërtive të oksidit të hekurit)
Kalciti metamorfik me uniformitetin e tij kristalor, butësinë relative në gurore dhe
vetitë e tij reflektive e kanë bërë të popullarizuar për statujat.

Figura 1.4 Statujat antike greke prej mermeri të bardhë4
Mermeri i bardhë i pastër me veti fluoreshente përmban më shumë se 98% CaCO3.
Mermeri i bardhë është i çmuar për përdorim në skulptura që nga koha klasike.
1.3 Përbërjet kimike e mermerit
Mermeri përbëhet nga:
• Kalcite dhe Dolomite
• Karbonat kalciumi
• Karbonat kalciumi dhe magnezi
Formula e mermerit është CaCO3
3

(https://geology.com/rocks/marble.shtml -Përdorur dt.28.9.2018)
http://www.apimages.com/metadata/MSIndex/Ancient-Greek-white-marble-statue-of-a-nude-wom-/207546075/2248/- (Përdorur
17.10.2018)
4
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1.4 Aplikimet e mermerit
Mermeri i cili përftohet nga karbonati i kalciumit i pastër ka një përdorim të gjerë në
industri. Mermeri në formë pluhuri i pastër përdoret si përbërës i ngjyruesve, bojrave,
pastave të dhëmbëve dhe materialeve plastike. Në bashkëveprim me kaolinën përdoret
në industrinë e letrës.
Duke qënë se karbonati i kalciumit është një material i butë, homogjen dhe me një
rezistencë relative ndaj faktorëve shkatërrues, preferohet shumë në prodhimin e
skulpturave. Mermeri i përbërë nga kalcite dhe dolomite është një gur i cili përdoret
shumë në ndërtim, i cili ka aftësi të marrë një sipërfaqe të lëmuar dhe të shndritshme.
Mermeri pluhur kombinohet me çimento ose rrëshira sintetike për të bërë mermer të
ri-ndërtuar ose të kulturuar. Për skulptorët dhe arkitektët grekë dhe romak, mermeri
është shndërruar në një simbol të traditës kulturore. [Korai, 2011].
1.5 Të dhënat e përgjithshme për travertinën
Travertina është një gur sedimentar gëlqeror mjaft i përdorur për ndërtim sidomos në
qytetin e Romës [Graziani, 2015]. Travertina mendohet të ketë origjinën nga “ lapis
Travertinus” [Pentecost, 2005]. Travertina, është një precipitat i gurit gëlqeror
[Pentecost, 2005], i cili formohet nga burime nëntokësore, lumenj nëntokësorë dhe
burime të tjera të ujit. Travertina përbëhet nga kalcite dhe argonite. Arsyeja e
precipitimit është shtimi ose humbja e CO2 që sjell ndryshime të pH dhe ndryshime
kimike në tretësirë duke sjell kështu precipitimin e CaCO3. Ujërat nëntokësore mund
të depozitojnë travertinën e formuar kur dioksidi i karbonit tretet në ujë (acidi
karbonik) duke formuar kështu një tretësirë që përmban jonet kalcium dhe bikarbonat
(bikarbonat kalciumi) sipas reaksionit 1.1:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2(HCO3)(1.1)
Gjithashtu, depozitimi i travertinës është e kundërta e reaksionit 1.1. pra depozitohet
nga humbja e CO2 reaksioni 1.2:[Pentecost, 2005]
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3+ H2O

(1.2)

Meqënëse kemi ndryshime të pH në vlera të ulta, kemi prodhimin e travertinës shumë
acide ndërsa në vlera të larta prodhohet travertina alkaline [Mervine, 2001].
Travertina është një material shumë poroz, ngjyra e saj varet nga prania e oksideve që
ndodhen në përbërje. Travertina ka ngjyrë të bardhë të lehtë dhe të verdhë me kafe të
errët [Yagiz, 2010]. Travertina me ngjyrë të bardhë quhet e pastër por shpesh haset
me ngjyrë të verdhë ose kafe për shkak të papastërtive. Guri travertinës i cili përmban
99% kalcite dhe gips është pangjyrë [Doehne, 1996]. Tek travertina janë të pranishme
mbetjet fosile të kafshëvë dhe bimëve. Ngjyra e kuqe e travertinës dhe intensiteti i saj
i ndryshëm është për shkak të pranisë së karbonatit të hekurit [Korn, 2017]. Travertina
duke qënë një gur i fortë dhe i përpunueshëm, është shumë i përdorshëm për
ndërtimin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërtesave në botë [Yagiz, 2010], madje në
disa raste përdoret dhe në skulpturë.
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Figura 1.5 Formimi i travertinës5
Cilësia dhe karakteristika e travertinës ndryshojnë në varësi të rajonit të origjinës së tij
për shkak të ndyshimeve gjeologjike [Kor, 2017]. Travertina është një gur që gjendet
më shumë në Itali por depozitat e travetinës janë tashmë të zakonshme edhe në Turqi
dhe vende të tjera. Por Italia dhe Turqia vazhdojnë të jenë një nga vendet që importon
më shumë produktet e ndërtimit. Travertina ishte guri më i përdorur nga romakët e
lashtë duke qenë një gur i bollshëm, peshon më pak se mermeri ose graniti dhe i lehtë
për tu ndarë [Doehne, 1996]. Një nga karakteristikat e travertinës janë vrimat dhe
trogjet.

Figura 1.6 Travertina6
Një nga mënyrat që parandalon formimin e njollave në sipërfaqen e travertinës është
trajtimi i sipërfaqes me një mbrojtës i cili mbush poret. Për pastrimin e gurit të
travertinës duhet të përdoren tretësira neutrale ose alkaline të holluara, sepse me
tretësirat acide vepron shumë shpejt. Në Romë pjesa më e madhe e ndërtesave janë të
ndërtuara prej gurit të travetinës. Ndërtesa më e madhe në botë që u ndërtua kryesisht
prej travertinës është Koloseu në Romë. Megjithatë travertina është përdorur në të
gjithë botën për ndërtimin e ndërtesave historike.

5
6

http://www.artistictile.net/store/info-travertines.html
(https://quatr.us/architecture/travertine.htm.(Përdorur dt.28.09.2018)
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KAPITULLI 2
2

MEKANIZMI I VJETËRIMIT TË MATERIALEVE PREJ GURI

Vjetërimi i ndërtesave historike, si dhe i çdo monumenti ose skulpture të ndërtuar prej
guri natyror është një problem i identifikuar që nga antikiteti [Siegesmund et al.,
2002]. Vjetërimi është përcaktuar si një tërësi reaksionesh ndërmjet gurit, ujit dhe
organizmave. Vjetërimi është një proçes i ngadalshëm, i vazhdueshëm që prek të
gjitha materialet e ekspozuara ndaj atmosferës, sidomos mermerin [Siegesmund et al.,
2002]. Sipas Dearman 1974, vjetërimi përkufizohet si një proçes i ndryshimit të
karakteristikave të materialeve prej guri nën ndikimin e drejtpërdrejtë të ujit dhe
atmosferës. Vjetërimi është një proçes termodinamik. Sistemi heterogjen i përbërë nga
guri dhe mjedisi i tij rrethues i nënshtrohet ndryshimeve të pakthyeshme në formën e
shkëmbimit material-energji derisa entropia të afrohet me vlerën maksimale dhe
energjia në dispozicion të jetë më e vogël; teorikisht, derisa të arrihet ekuilibri
[Ahmad, 2011]. Termi "vjetërim" zakonisht përdoret për t'iu referuar proçesit natyror
të dëmtimit të gurëve [Siegesmund et al., 2002]. Përveç vjetërimit natyror, materialet
prej guri janë subjekt i përkeqësimit edhe nga ndotja e ajrit [Inkpen, 2004].
Proçeset e vjetërimit varen nga prania e ujit, temperatura, përbërja minerale dhe
kimike e gurit [Tymon, 2012]. Proçeset e vjetërimit që ndodhin në gur ndahen në tre
lloje :
• vjetërimi fizik,
• vjetërimi-kimik dhe
• vjetërimi -biologjik.

Figura 2.1 Skema që tregon proçesin e vjetërimit të gurit7
2.1 Vjetërimi fizik
Me vjetërim fizik kuptojmë ndarjen mekanike dhe shpërbërjen strukturore të gurit pa
ndryshuar përbërjen kimike dhe mineralogjike. Gjatë vjetërimit fizik kemi shpërbërjen
fizike të gurit në fragmente të vogla por që ka të njëjtat karakteristika me gurin
origjinal. Vjetërimi fizik ndodh nga ndryshimet e temperaturës dhe presionit. Proçesi i
vjetërimit lidhet me veprimin e ujit dhe aftësinë e tij për t’u lidhur me kripërat e
tretshme. Depërtimi i ujit në gur shkakton vjetërimin e gurit në disa mënyra. Uji
depërton në gur duke krijuar kështu ciklin lagie-tharje, ciklin ngrirje-shkrirje dhe
transporton kripërat e tretshme në gur.Këto kripëra i’u nënshtrohen disa cikleve të
kristalizimit duke bërë që guri t’i nënshtrohet presioneve shkatërruese [Charola 2004].

7

(https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1124303183 (Përdorur dt.19.11.2018)
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Vjetërimi fizik shkaktohet nga cikli lagie–tharje, ndryshimi i temperaturës (cikli
ngrirje-shkrirje), ndryshimi i presionit, gërryerja dhe nga rritja e kristaleve (vjetërimi
nga kripërat).
2.1.1 Cikli lagie-tharje
Lagia e gurit ndodh kur guri adsorbon një sasi të caktuar të ujit në muret e poreve.
Cikli lagie-tharje shkakton zgjerimin dhe reduktimin e forcës mekanike të gurit. Gjatë
këtij cikli krijohet një presion mekanik [Sebastián et al., 2008] i cili shkakton thyerjen
e gurit. Uji i adsorbuar vepron për të ulur kohezionin midis grimcave të gurit duke
shkatërruar forcat ndërmolekulare dhe duke reduktuar fortësinë e gurit [Gauri dhe
Bandyopadhyay 1999]. Cikli lagie-tharje është i zakonshëm tek gurët që ndodhen
përgjatë brigjeve të lumenjve dhe në zonat bregdetare. Qëndrueshmëria ndaj procesit
lagie-tharje varet më shumë nga struktura poroze dhe forca mekanike e materialit.
Materialet me porozitet të ulët dhe elastikë janë më rezistente ndaj këtij lloji të
përkeqësimit. [Torraca, 1982].
2.1.2 Vjetërimi nga kripërat
Kripërat e tretshme janë ndoshta forma më e përhapur e vjetërimit fizik. Vjetërimi nga
kripërat është një nga proçeset më të dëmshme e monumenteve historike dhe
strukturave arkitekturore. Këto janë njohur prej kohësh si dëmtues të materialeve
poroze, për shkak të presionit fizik që rezulton nga kristalizimi i kripërave në pore
[Siegesmund et al., 2002]. Prania e kripërave në gurët që përdoren për ndërtim mund
të vijnë nga burime të ndryshme si toka, ndotësit atmosferik, trajtimet e
papërshtatshme dhe ndërveprimet me materialet e tjera të ndërtimit [Neisel, 1995,
Charola, 2000, Doehne and Price, 2010]. Kripërat tipike që grumbullohen në gur
përfshijnë klorurët, sulfatet dhe nitratet e Na, K, NH4, Mg dhe Ca [Winkler, 1973 and
Jedrzejewska, 1970]. Kur kripërat treten në ujë, tretësira e formuar depërton në
brendësi të poreve dhe kripërat e tretura kristalizojnë duke shkaktuar dëmtime të
materialeve të ngurtë natyrorë. Dëmtimi i gurit ndodh si pasojë e zhvillimit në mënyrë
të përsëritur i presionit të lartë të kristalizimit ndaj mureve të poreve [Cezar, 1998 and
Schiro, 2012]. Presioni i kristalizimit në këtë rast do të shprehet nga barazimi i
Correns (1949) [Rodriguez-Navarro,1998]:
𝑃𝑘 =

RT
Vs

ln(

C
Cs

)

2.1

ku:
Pk - presioni i kristalizimit (atm),
R - konstantja e gazit ideal (L atm/(mol·K),
T - temperatura (K),
Vs- vëllimi molar i kripës së ngurtë (cm3/mol),
C /Cs- raporti tretësirës së mbingopur.
Presioni që rezulton nga rritja e kristalit në drejtim të mbylljes së murit të poreve
mund të llogaritet edhe në mënyrë termodinamike sipas barazimit Wellman dhe
Wilson (1965) [Rodriguez-Navarro,1998]:
Pl -Ps = σdA⁄dV
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ku:
Pl - presioni i lëngut (atm),
Ps - presioni i trupit të ngurtë (atm),
 - tensioni ndërfazor midis tretësirës dhe kristalit ((dyne cm-2)
dA– sipërfaqja e kristalit (cm-2),
dV– vëllimi i kristalit (cm-3)
Kristalizimi i kripës zhvillohet fillimisht në poret më të mëdha (duke formuar kështu
kristale të mëdha) [Wellman and Wilson 1965]. Dëmtimi i gurit nga kristalizimi i
kripërave vjen si pasojë e formimit të kristaleve në poret e mëdha ku pas mbushjes së
këtyre poreve, kristalet nuk do të rriten në ato më të vogla, sepse kjo do të kërkojë një
rritje të konsiderueshme të sipërfaqes kështu, këto kristale vazhdojnë të rriten, duke
krijuar presion ndaj mureve të poreve [Rodriguez-Navarro, 1998 ]. Presioni i fituar në
këtë rast mund të shprehet me barazimin e mëposhtëm [Wellman and Wilson 1965].
1 1

∆P=2σ( r - R )

2.3

ku:
ΔP- presioni i krijuar në poret e mëdha kur formohet kristalizimi (N/m²)
R- rrezja e poreve të mëdha
r- rrezja e poreve kapilare (cm)
Mundet që nga e njëjta kripë të shkaktohen dëmtime nga mekanizmi i kristalizimit
dhe nga mekanizmi i hidratimit [Baker, 1990]. Kripërat mund të ekzistojnë në shumë
gjendje të hidratuara. Kalimi nga një gjendje e ulët (anhidër), në një gjendje më të
lartë hidratimi shoqërohet me zgjerimin e volumit të kristalit të kripës. Kjo sjell
formimin e një presioni të konsiderueshëm në muret e materialit poroz. Presioni i
hidratimit mund të llogaritet sipas barazimit [Charola , 2000]:
nRT

Ph = 𝑉

ℎ -𝑉𝑎

𝑃

ln( 𝑃𝑤′ )

2.4

𝑤

ku :
Ph- presioni i hidratimit (atm),
n -numri i moleve të ujit të fituar gjatë hidratimit,
R- konstantja e gazit ideal (L·atm/(mol·K)),
T- temperatura (K),
Vh- vëllimi molar i hidratit (L/mol),
Va-vëllimi molar i kripës anhidër (L/mol),
Pw- presioni i avujve të ujit në temperaturën T (atm),
P´w -presioni i avujve të ujit të kripës së hidratuar (atm).
Mekanizmi i hidratimit kontrollohet në mënyrë të vazhdueshme për të shpjeguar
ndikimin e lartë të përkeqësimit që sjell prania e sulfatit të natriumit në gur [Charola,
2000]. Proçesi i kristalizimit të kripërave është i zakonshëm në vjetërimin e mermerit
antik. Ciklet termike dhe ambientet detare korozive kanë bërë të mundur penetrimin e
kripërave klorure të cilat sëbashku me ujërat e ftohta kanë çuar në një dëmtim të
konsiderueshëm të detajeve skulpturore. Një shembull tipik i dëmtimit të gurit nga
rritja e kristaleve janë ndërtesa e mermerit brenda Akropolit në Greqi [Gauri, 1981].
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2.1.3 Vjetërimi nga cikli ngrirje-shkrirje
Ndryshimi i temperaturës shkakton gjithashtu dëmtime në gur. Ky proçes ndodh kur
uji depërton në mënyrë të vazhduar në poret e gurit, ku ai ngrin dhe zgjerohet duke
krijuar presion mbi muret e poreve. Për shkak të ciklit ngrirje-shkrirje, guri mund
pësojë krisje [Lienhart, 1993].

Figura 2.2 Rritja e kavitetit si pasojë e ngrirjes së ujit në brendësi të porit të një guri.
Meqenëse dendësia e akullit është më e ulët se ajo e ujit, kjo sjell dhe rritje të vëllimit.
Ciklet e alternuara ngrirje–shkrirje janë përgjegjëse për shumicën e dëmeve në
materialet e gurit [Ruedrich et al., 2010]. Për shkak të zgjerimit të vëllimit, rritja e
kristalit të akullit largon ujin që nuk ka ngrirë nga poret. Në rast se ky ujë nuk
largohet nga poret atëherë në atë gur do të ushtrohet presioni hidraulik. Gjithashtu
dëmtimi i gurit nga ngrica mund të jetë një proçes kristalizmi [Ross et al., 1991]. Sa
më të vogla të jenë poret, aq më e fortë është shtypja e ushtruar nga uji i pranishëm
dhe aq më e ulët është temperatura e ngrirjes së tij. Meqenëse gurët natyrorë
përmbajnë një gamë të gjerë të madhësisë së poreve gjatë ftohjes kemi një kristalizim
heterogjen të poreve [Ruedrich et al., 2010]. Si në rastin e proçesit të kristalizimit të
kripërave të tretshme, kristalet e akullit formohen në poret e mëdha që vazhdojnë të
rriten duke tërhequr ujin nga mikroporet ngjitur. Formimi i këtyre kristaleve shkakton
dëmtimin në gur.
2.2 Vjetërimi kimik
Vjetërimi kimik mund të nënkuptohet si proçes kimik që ndodh në përbërësit minerale
të gurit nga uji, dioksidi i karbonit dhe oksigjeni i ajrit [Ruedrich et al., 2010]. Nga
vjetërimi kimik kemi ndryshime të përbërjes kimike dhe mineralogjike të gurit me anë
të proçeseve kimike. Proçeset kimike më të shpeshta të vjetërimit janë: shpërbërja,
oksidimi, hidratimi dhe hidroliza [Pidwirny, 2006].
2.2.1 Shpërbërja
Shpërbërja është një proçes i cili ndodh në sipërfaqen e materialeve prej guri. Me anë
të këtij proçesi disa minerale ose një pjesë e përbërjes së tyre kimike treten në ujë.
Elementet e alkalit (K, Na) dhe alkaline tokësor (Ca, Mg) u përkasin përbërësve
minerale që treten lehtë, për shkak të potencialit të tyre jonik të ulët. Kloruret dhe
sulfati i magnezit janë ndër substancat më të tretshme në ujë [Ahmad, 2001]. Gipsi
shpërbëhet më pak në ujë dhe ka një tretshmëri akoma më të ulët me karbonatet
[Matteini, 2008]. Në tretësira acide tretshmëria e materialeve prej guri rritet [Steiger
et al., 2011]. Prandaj, tretja e gazeve atmosferike (natyrshëm ose nga ndotja) në
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reshjet ujore rrisin efektin e tyre gërryes. Në mjedisin natyror, me kalimin e kohës,
mineralet karbonike veprojnë me dioksidin e karbonit të tretur në reshjet ujore (sipas
reaksionit të mëposhtëm) duke shkaktuar erozion në sipërfaqe të tyre.
H2O + CO2 + CaCO3 → Ca2+ + 2HCO3-

(2.1)

Në një mjedis të ndotur, depozitimi i ndotësve të gaztë dhe aerosoleve në sipërfaqen e
gurëve të karbonatik është përgjegjës për përshpejtimin e shkallës së përkeqësimit të
tyre.
2.2.2 Hidroliza
Hidroliza është një proçes i cili ndodh ndërmjet joneve të mineraleve me jonet e ujit
(OH- dhe H+). Ky proçes shkakton shpërbërjen e sipërfaqes së gurit për arsye sepse
formohen kështu përbërje të reja dhe kemi rritjen e vlerës së pH-it të tretësirës së
përfshirë si shkak i çlirimit të joneve hidroksid. Hidroliza shkakton gërryerjen e
mineraleve të zakonshme prej silikati dhe aluminosilikati për shkak të sipërfaqeve
kristaline të ngarkuara me ngarkesa elektrike [Pidwirny, 2006; Ahmad, 2001]
2.2.3 Oksidimi
Oksidimi është reaksioni i cili ndodh ndërmjet mineraleve të gurit me oksigjenin,
duke ndryshuar kështu përbërjen minerale të tij. Mineralet e gurit në këtë rast
oksidohen dhe bëhen më pak rezistente ndaj vjetërimit [Pidwirny, 2006; Ahmad,
2001]. Arsyeja e zvogëlimit të qëndrueshmërisë së materialit ndaj faktorëve që
shkaktojnë vjetërimin e gurit janë formimi i oksidit të hekurit dhe aluminit që sjellin
gjithashtu ndryshime të ngjyrës [Pidwirny, 2006; Ahmad, 2001].
2.3

Vjetërimi biologjik

Vjetërimi biologjik përfshin shpërbërjen e materialeve prej guri si pasojë e
organizmave dhe mikro-organizmave. Vjetërimi biologjik ka një karakter fizik dhe
kimik [Pidwirny, 2006; Ahmad, 2001]. Mjediset me lagështirë sigurojnë një vend
ideal për mbështetjen e jetës biologjike që çojnë në vjetërimin biologjik të
monumenteve dhe skulpturave [Cezar, 2002; Sacchi et al., 2008]. Prania e një mini
zone ujëmbajtëse bën të mundur rritjen e llojeve të ndryshme të mikro-organizmave si
alga, bakteret, kërpudhat dhe bimët më të larta. Pemët dhe shkurret që zhvillohen në
afërsi të monumenteve pengojnë avullimin e lagështirës [Asperen de Boer 1972;1976]
e cila është një nga faktorët e vjetërimit fizik të gurit. Veprimi biologjik sjell
ndryshimet e ngjyrës së materialeve prej guri, një rast tipik është vërejtur në
sipërfaqen e mermerit të vjetëruar për shkak të rritjes biogjenike [Madden, 2000].
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KAPITULLI 3
3

POROZITETI

Qëndrueshmëria e materialeve prej guri varet nga struktura e tyre poroze e cila mund
të ndryshojë si pasojë e vjetërimit. Gurët natyrorë karakterizohen nga një strukturë
poroze komplekse, e cila ndikon në vetitë e ndryshme të gurit dhe kontrollon proçeset
e vjetërimit [Weishauptovà and Priklyr, 2004]. Për këtë arsye, përshkrimi i
karakteristikave të hapësirës së pores është një hap i domosdoshëm.
Poroziteti është vetia themelore e gurëve. Ai i referohet raportit të vëllimit bosh
(vëllimit të poreve) me vëllimin e përgjithshëm të gurit, të shprehur në përqindje
[Lawrence and Jiang, 2017].
𝑉𝑝
𝑃 = 𝑉  · 100
3.1
𝑇

Poroziteti është një parametër mjaft i lehtë për tu përcaktuar, por sigurisht jo aq i lehtë
për tu përcaktuar nga ana sasiore [Lawrence and Jiang, 2017]. Në përgjithësi,
poroziteti mund të klasifikohet bazuar në aspekte ose kritere të ndryshme gjeometrike,
morfologjike dhe fiziko-kimike. Poroziteti ndahet në porozitet primar i cili i referohet
porozitetit në momentin e depozitimit ose formimit dhe poroziteti dytësor i cili
formohet si rezultat i proçeseve të ndryshme [Anovitz and Cole, 2015]. Këto dy lloje
të porozitetit mund të klasifikohen më tej bazuar në formën dhe pozicionin e tyre në
strukturën e gurit. Poret dhe plasaritjet që ekzistojnë midis grimcave ose kristaleve të
gurit janë referuar porozitetit intergranular [Ahmad, 2011]. Bazuar në
përshkueshmërinë ose tipologjinë, hapësira e poreve mund të klasifikohet në poret e
hapura dhe në poret e mbyllura. Poroziteti i mbyllur i referohet të gjitha atyre poreve
që janë krejtësisht të izoluara nga sipërfaqja e jashtme e materialit, duke mos lejuar
hyrjen e ujit në fazën e lëngshme ose të avullit. Poroziteti i hapur, nga ana tjetër,
përfshin poret e lidhura të cilat janë të arritshme për lëngjet dhe faktorët atmosferik.
Sipas kritereve gjeometrike poret mund të klasifikohen sipas formës së tyre: pore
sferike, pore cilindrike dhe pore të zgjatura, ose në bazë të krijimit të tyre: poret bazë,
poret e shpërbërjes, poret e plasaritjes, poret e tkurrjes (Figura 3.1) [Borrelli, 1999]

Figura 3.1 Llojet e poreve [Borrelli, 1999]

Rihana Terziu

11

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike
3.1

Madhësia e poreve dhe shpërndarja e madhësisë së poreve

Struktura poroze e një materiali karakterizohet gjithashtu nga madhësia e poreve. Ky
parametër është i rëndësishëm për të kuptuar përkeqësimin e gurit [Benavente, 2011].
Poroziteti është një "vlerë e vetme sasiore" [Nimmo, 2004] dhe nuk përfaqëson
heterogjenitetin e strukturave poroze që ndodhin në natyrë. Poret në gurë kanë
madhësi të ndryshme nga disa nanometra në disa milimetra. Hapësirat e përmasave të
mëdha quhen zgavra në vend të poreve, ndërsa poret në rendin Angstrom (Å) nuk
konsiderohen të depërtueshme [Borrelli, 1999]. Klasifikimi i poreve bazuar në
madhësinë e tyre ndihmon kuptimin e ndikimit të madhësive të ndryshme të poreve në
vetitë e materialeve poroze. Megjithatë, njerëzit në fusha të ndryshme përdorin skema
të ndryshme për klasifikimin e madhësisë së poreve. IUPAC (1972), rekomandon
klasifikimin e mëposhtëm të poreve sipas madhësive të tyre [Sing et al., 1985;
Trunschke, 2007].
Tabela 3.1. Klasifikimi i poreve sipas IUPAC
Mikropore
r < 2 nm
2 nm ≤ r ≤ 50 nm
r > 50 nm

Mezopore
Makropore

Ndarja e kufijve midis këtyre poreve nuk është aq e mprehtë, veçanërisht për
mikroporet. Për ndarjen e mikroporeve studime të ndryshme raportojnë rreze të
ndryshme; kufiri i sipërm shpesh varion midis 0.05 μm dhe 5 μm [Yu and Oguchi,
2009].
Meqenëse materialet poroze kanë strukturë komplekse dhe një gamë të gjerë të
madhësive të poreve përdoren metodat direkte dhe metodat indirekte [Thomson,
2007].
3.2

Metodat për vlerësimin e porozitetit

Tre parametrat të cilat janë thelbësore për të përshkruar materialet poroze, janë:
• Poroziteti i përgjithshëm ,i cili përcaktohet si raporti i vëllimit të përgjithshëm
që zënë poret. Poroziteti i përgjithshëm përbëhet nga tre komponentë [Mele,
1994]:
P=Ph +Pgj +Pm

3.2

ku:
Ph, Pgj dhe Pm janë përkatësisht vëllimet e poreve të hapura, gjysmë të hapura dhe të
mbyllura që i takojnë njësisë së vëllimit të trupit poroz.
Me rritjen e sipërfaqes së përgjithshme pjesa e poreve gjysmë të mbyllura dhe të
mbyllura zvogëlohet, është e qartë që poret e mbyllura nuk marrin pjesë në adsorbim
• Shpërndarja e madhësive të poreve, e cila përcaktohet si raporti i vëllimit total
i poreve në të cilën poret qëndrojnë brenda intervalit të caktuar të madhësive
së poreve. Shpërndarja e madhësive të poreve mund të shprehet në mënyrë
integrale ose diferenciale. Vlerat e shpërndarjes së madhësisë së poreve që
përfaqësojnë porozitetin e përgjithshëm merren duke përdorur teknika të
ndryshme të matjes.
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•

Sipërfaqja Specifike, përcaktohet si zona ose sipërfaqja e cila gjendet në njësi
të masës së vëllimit të trupave të ngurtë dhe në parim mund të llogaritet duke
përdorur shpërndarjen e përgjithshme të porozitetit dhe madhësisë së poreve
ose në mënyrë indirekte nga teknikat analitike [Thomson, 2007]

Metodat që përdoren për përcaktimin e këtyre parametrave mund të ndahen në metoda
të drejtpërdrejta, ku struktura e poreve vlerësohet me anë të vëzhgimit të
drejtpërdrejtë; dhe metodat indirekte ku prania ose madhësia e poreve përcaktohet me
anë të matjeve.
3.2.1.1 Metodat indirekte
Shpërndarja e madhësisë së poreve dhe sipërfaqja specifike mund të përcaktohen duke
përdorur teknika të ndryshme; dy metodat më të përdorshme janë porozimetria me
mërkur dhe porozimetria me gaz.
3.2.1.2 Porozimetria me gaz
Adsorbimi mund të përkufizohet si ndryshimi i përqëndrimit në sipërfaqen ndarëse
ndërfazore në krahasim me brendësinë e fazës [Barnes & Gentle, 2005]. Adsorbimi
mund të ndodhë në sipërfaqen ndarëse, trupi i ngurtë-gaz, lëng-gaz dhe lëng-lëng.
Mbi molekulat e një sipërfaqeje veprojnë forca të drejtuara për nga brendësia e trupit.
Një trup i ngurtë (adsorbenti), i cili është në kontakt me një gaz ose avull (adsorbatin),
adsorbon molekulat e gazit. Kështu formohet një shtresë në kufirin ndarës të fazave.
Ky adsorbim ndodh si shkak i forcave të bashkëveprimit që lindin midis trupit të
ngurtë dhe avullit ose gazit. Kur forcat bashkëvepruese kanë natyrë kimike themi se
kemi sorbim kimik dhe kur kanë natyrë fizike themi se kemi të bëjmë me sorbim
fizik.
Termi “adsorbim fizik” ose “sorbim fizik” i referohet fenomenit e molekulave të gazit
që lidhen në sipërfaqe pa formimin e një lidhje kimike në një presion më të vogël se
presioni i avullit. Forcat tërheqëse ndërmjet molekulave që janë adsorbuar dhe
sipërfaqes janë relativisht të vogla dhe nuk janë kovalente apo jonike [Lawrence and
Jiang, 2017]. Disa proçese të adsorbimit shoqërohen nga depërtimi i lëngjeve në fazën
e ngurtë. Nganjëherë është e vështirë të bëhet dallimi ndërmjet adsorbimit dhe
absorbimit. Ky bashkëveprim në përgjithësi është si rezultat i ndëveprimit të forcave
të Van der Waals-it. Në rastin e adsorbimit kimik, i quajtur, sorbimi kimik, ndodh kur
një molekulë ose atom adsorbohet në sipërfaqe duke formuar lidhje kimike. Sorbimi
kimik kufizohet në një shtresë monomolekulare [Lawrence and Jiang, 2017].
Adsorbimi fizik zhvillohet në të gjitha sipërfaqet dhe mund të formojë shtresa të
shumëfishta në kushte të përshtatshme. Sorbimi kimik, është shumë selektiv dhe
vazhdon vetëm për sa kohë që adsorbenti mund të ketë kontakt të drejtëpërdrejtë me
sipërfaqen. Për këtë arsye është një proçes me një shtresë. Molekulat fizikisht të
adsorbuara mund të pëhapen përgjatë sipërfaqes së adsorbentit dhe zakonisht nuk janë
të lidhur në një vend të caktuar në sipërfaqe. Duke qenë lidhje të dobëta, adsorbimi
fizik është lehtësisht i prapsueshëm. Ndërsa në rastin e adsorbimit kimik për shkak se
lidhjet janë të forta është e vështirë të prapsohet [Webb 2003; Rouquerol 2014;
Lawrence and Jiang, 2017]. Për sorbimin fizik, parimi i matjes konsiston në matjen e
izotermës së adsorbimit. Izoterma e adsorbimit ështa matja e sasisë së gazit të
adsorbuar kundrejt presionit të ushtruar në temperaturë konstante. Nga analizimi i të
dhënave të izotermës së adsorbimit fizik marrim informacion mbi sipërfaqen e

Rihana Terziu

13

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike
përgjithshme, zonën dhe vëllimin e mesoporeve dhe mikroporeve, vëllimin e
përgjithshëm të poreve, shpërndarjen e madhësisë së poreve dhe shpërndarjen e
energjisë sipërfaqësore [Thomson, 2007]. Metodat që përdoren për matjen e izotermës
së adsorbimit janë metoda volumetrike dhe gravimetrike. Në të dyja metodat
adsorbenti mbahet në temperaturë konstante, zakonisht afër ose në pikën e vlimit të
adsorbatit. Metoda më e zakonshme është metoda volumetrike. Meqenëse gazi është
nën pikën kritike, kondensimi kapilar zbatohet në këto eksperimente të cilat na jep
informacion mbi madhësinë e poreve. N2 (në 77K) është gazi më i zakonshëm që
përdoret për karakterizimin e sipërfaqes dhe mesoporeve, megjithatë, mund të
përdoren edhe gaze, të tilla si kripton (në 77K), argon (në 87K), dhe dioksidi i
karbonit (në 273 K) [Lawrence and Jiang, 2017].
Parimi kryesor i porozimetrisë me gaz është se sasia e gazit të adsorbuar në pore varet
nga vëllimi i pores dhe presioni i pjesshëm i gazit në raport me presionin e tij të
ngopjes. Vëllimi dhe shpërndarja e madhësive të poreve përcaktohet sipas teorisë
Barrett–Joyner–Halenda -BJH [Barrett et al., 1951] i cili përdor ekuacionin e Kelvinit:
ln(

P
P0

)=-2γVl · cos θ/rRT

3.3

ku:
P-presioni i avullit të një lëngu në ekuilibër, në pore me rreze r
P0 -presioni në ekuilibër i të njëjtit lëng në një sipërfaqe të rrafshët,
VL-vëllimi molar i lëngut (azot),
θ- këndi i kontaktit me të cilin lëngu lag muret e poreve
R –konstantja e gazeve
T –temperatura absolute (77K).
Madhësia e poreve është 3 deri në 300 nm, në rendin mikro dhe mezo-pore. Format e
izotermës dhe modelet e të saj të histerezës japin një informacion të dobishëm rreth
mekanizmit të sorbimit fizik, bashkëveprimit trup i ngurtë-gaz dhe përdoren për të
parashikuar në mënyrë cilësore llojet e poreve të pranishme në adsorbent. IUPAC
[Sing et al., 1985; Trunschke, 2007] i klasifikoi izotermat e adsorbimit në gjashtë lloje
(I deri VI), së bashku me katër lloje të modeleve të histerezave (H1 deri H4) [Anovitz
and Cole, 2015]. Modele të ndryshme histereze H1 deri H4 janë karakteristikë e
formave të ndryshme të mesoporeve.

Figura 3.2 Gjashtë llojet kryesore të izotermave të gazit të sorbimit fizik, sipas
klasifikimit IUPAC [Sing et al., 1985; Rouquerol et al., 1999]
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-

I- materialet mikroporoze
II- materialet jo –poroze ose materialet makroporoze
III: materialet jo poroze dhe materialet që kanë një bashkëveprim të dobët
ndërmjet adsorbatit dhe adsorbentit.
IV: Materialet mezopore.
V: materialet poroze dhe materialet që kanë një bashkëveprim të dobët midis
adsorbatit dhe adsorbentit.
VI- Materialet me sipërfaqe homogjene.

Karakteristikat e histerezave H1 deri H4 (Figura 3.3) rezultojnë nga forma të
ndryshme të mesoporeve [Sing et al., 1985].

Figura 3.3 Format e histerezës të izotermës së adsorbimit nga adsorbimi i N2
nënkritik
[Sing et al., 1985]
Prania e histerezës tregon praninë e mezoporeve. Një numër modelesh përdoren për të
përcaktuar sipërfaqen, më e zakonshme e këtyre modeleve është ai i zhvilluar nga
Brunauer, Emmett dhe Teller (metoda BET, 1938), e cila është një zgjerim i modelit
të Langmuir-it nga adsorbimi monoshtresor në shumështresor [Anovitz and Cole,
2015].
𝑃
1
𝐶−1 𝑃
=  𝑛 𝐶 +  𝑛 𝐶 (𝑃 )
3.4
𝑛(1−𝑃⁄𝑃 0
𝑚

𝑚

0

ku:
n– sasia e gazit të adsorbuar
P/P0- presioni relativ,
nm – sasia e adsorbatiti si një monoshtresë
C- konstantja BET.
P
P
Paraqitja grafike e
 kundrejt 0 jep një
0
n (P - P)
(C-1)

drejtëz me pjerrësi s =
i=n

1
mC

nm C

P

,prerje në ordinate
1

sasia e monoshtresë nm =s+i .Vlerat e C

dhe nm mund të merren nga regresioni linear i të
dhënave [Pirngruber, 2016]
Sipërfaqja e përgjithshme (Sp) mund të përcaktohet sipas barazimit[Anovitz and Cole,
2015].
𝑆𝑇 =

𝑉𝑚 𝑁𝐴𝑣 𝐴

3.5

𝑀

ku:
Nav - numri i Avogadros (6.023x1023)
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M-Masa molekulare e adsorbatit
𝐴 - sipërfaqja që zë një molekulë e gazit, që për azotin ka vlerë 0.162 nm2.
Duke ditur sipërfaqen e përgjithshme përcaktohet sipërfaqja specifike (Ssp) sipas
peshës së mostrës.
𝑆𝑠𝑝. =  𝑆𝑇. /𝑚

3.6

Vëllimi i përgjithshëm i poreve (Vp) mund të përcaktohet nga sasia e avujve të
adsorbuar (Vads) në presionin relative afër njësisë (duke supozuar se poret janë
mbushur me adsorbat të lëngët, Vl) [Anovitz and Cole, 2015]:
𝑉𝑝 =

𝑃𝑎𝑡𝑚 𝑉𝑎𝑑𝑠 𝑛𝑚

3.7

𝑅𝑇

ku:
Patm- presioni atmosferik
R – konstantja e gazit
T- temperatura në K.
Rrezja mesatare e poreve (rp) mund të llogaritet nga vëllimi i poreve duke sopozuar që
poret janë cilindrike me anë të relacionit [Anovitz and Cole, 2015]:
rp =2Vp S

3.8

3.2.1.3 Porozimetria me mërkur
Porozimetria me mërkur është një metodë e cila mundëson përcaktimin e madhësisë
së poreve të materialit më të mëdha se rreth 3.5 nm [Lawrence and Jiang, 2017].
Teoria e porosimetrisë së zhivës bazohet në parimin fizik që një lëng (mërkuri) joreaktiv, jo i lagësht (këndi i kontaktit është më i madh se 90°) nuk do të depërtojë në
poret derisa të aplikohet presion i mjaftueshëm i cili detyron hyrjen e tij në pore
[Nagy and Vas, 2005; Siegesmund and Snethlage, 2014]. Presioni i kërkuar varet nga
madhësia e poreve. Në rastin e poreve me madhësi të vogla kërkohet më shumë
presion që mërkuri të depërtojë në pore. Vëllimi i mërkurit që penetron në materilain
poroz do të përcaktohet si funksion i presionit që ushtrohet [Lawrence and Jiang,
2017]. Lidhja ndërmjet madhësisë së porit (supozohet që poret janë cilindrike) dhe
presionit të aplikuar bazohet në ekuacionin e Washburn-it [Washburn, 1921;
Siegesmund and Snethlage, 2014]:
𝑟𝑝 = −

2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃

3.9

𝑃

ku:
rp – rrezja e poreve ku futet mërkuri
σ – tensioni sipërfaqësor i mërkurit
𝜃 −këndi i kontaktit të merkurit në sipërfaqen e mostrës së ngurtë
Meqenëse poret cilindrike janë të rralla ekuacioni i Washburn-it përgjithësisht
pranohet si një metodë praktike për të analizuar sistemet që përbëhen nga poret
komplekse [Lawrence and Jiang, 2017]. Madhësia e këndit të kontaktit merret e
barabartë me 1400C ndërsa tensioni sipërfaqësor është 0.48 N/m [Roels et al, 2000;
Lawrence and Jiang, 2017].
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3.2.2 Metodat direkte
3.2.2.1 Difraksioni me rreze X pluhur (XRD)
Difraksioni me rreze X është një teknikë analitike e përshtatshme dhe jo-shkatërruese
për identifikimin dhe përcaktimin sasior të përbërjeve kristaline. Kur një tufë rrezesh
X monokromatike bie mbi planin atomik të një kristali, rrezet e shpërhapura
bashkëveprojnë me njëra-tjetrën kur largohen nga kristali. Nëse gjatësia e valës është
afërsisht e barabartë me hapësirën ndër-atomike, dhe kur plotësohet kushti gjeometrik
Bragg-Brentano, rrezet X të shpërndara nga plani kristalor bashkëveprojnë në mënyrë
konstruktive, duke prodhuar një refleks përgjegjës për një pafundësi planesh paralelë
të atij kristali. Kushti që të ndodhë interference konstruktive e rrezeve-X të
shpërhapura përcaktohet nga ekuacioni i Bragg-ut [Eby, 2004]:
nλ = 2dsinθ

3.10

ku:
n- rendi i shpërhapjes,
λ-gjatësia e valës së rrezatimit -X rënës ,
θ-këndi i difraksionit (këndi i shpërhapjes në të cilin arrihet interferenca maksimale),
d-hapësira ndërplanare

Figura 3.4 Difraksioni i rrezeve X i një kristali
[Eby, 2004]
Ligji i Bragg-ut, ka të bëjë me gjatësinë e valës së rrezatimit elektromagnetik, këndin
e difraksionit dhe me hapësirën e rrjetës kristaline të mostrës. Këto rreze-X të
difraktuara vrojtohen, numërohen dhe përpunohen. Duke skanuar mostrën përmes një
game të këndeve 2θ, të gjitha drejtimet e mundshme të difraksionit të rrjetës arrihen si
shkak i orientimit të rastit të materialit në formë pluhuri. Konvertimi i maksimumeve
të difraktimit në ndarjet ndërplanare-d lejon identifikimin e mineralit sepse çdo
material i ngurtë kristalin përbëhet nga një grup planesh me vlera unike të largësisë
ndërplanare-d. Në mënyrë tipike, kjo arrihet duke krahasuar d-ndarjen me modelet
standarde të referencës. Të gjitha metodat e difraksionit bazohen në gjenerimin e
rrezeve X nga një gyp rrezesh-X, të cilat kanë gjatësi vale që shtrihet përafërsisht në
intervalin 0.5-2.5Å. Një komponent kyç i të gjitha difraktimeve është këndi midis
rrezeve rënëse dhe rrezeve të difraktuara. Interferenca e rrezeve-X të difraktuara jep
modelin e tablosë së difraksionit, pozicionin e maksimumeve të difraksionit dhe
lartësitë e tyre respektive në të cilat intensitetet ndryshojnë në varësi nga këndi i
shpërhapjes. Kur një tufë rrezesh X me gjatësi vale λ bie mbi rrjetën e një kristali në
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një kënd θ, ndodh interferenca konstruktive kur largësia ndërmjet rrezeve të
pasqyruara nga plani ndryshon nga një numër i plotë gjatësish valësh [Cullity and
Stock, 2001].
3.2.2.2 Spektrometria Infra të Kuqe me Transformim Fourier (FT-IR).
Spektroskopia infra të kuqe është teknikë jo-shkatërruese për analizën e materialeve.
Spektroskopia infra të kuqe me transformim Fourier FT-IR përfshin absorbimin,
reflektimin, emetimin, ose spektrin fotoakustik të përftuar nga Transformimi i
Fourierit të një interferogrami optik. Metodat e bazuara në Fourierit përdoren në një
gamë të gjerë spektri. Spektroskopia infra të kuqe (IR) është një metodë e cila
aplikohet gjerësisht për studimin e materialeve të trashëgimisë kulturore, pasi shumë
nga përbërësit e tyre inorganikë dhe organikë shfaqin absorbime karakteristike në
zonën infra të kuqe të mesme 4000-600 cm-1 [Poliszukand Ybarra, 2013; Maryse,
2009]. Spektroskopia Raman-FT përdoret për identifikimin e metaleve jo kalimtare
(Grupet I dhe II) të oksalatit, duke përfshirë oksalatin e kalciumit mono-hidrat dhe
dihidrat dhe si oksalat magnezi dihidrat [Edwards, 2003]. Në spektroskopinë infra të
kuqe, rrezatimi infra i kuq kalon përmes mostrës. Një pjesë e rrezatimit infra të kuq
absorbohet nga mostra dhe pjesa e paabsorbuar e përshkon mostrën. Spektri që
përftohet përfaqëson absorbimin molekular të mostrës, i cili është unik. Për shkak se
çdo material i ndryshëm është një kombinim i veçantë i atomeve, nuk ka dy
komponime që prodhojnë të njëjtin spektër infra të kuq. Prandaj, spektroskopia infra
të kuqe mundëson një identifikim pozitiv (analiza cilësore) të çdo lloj materiali.
Përveç kësaj, madhësia e bandës në spektër është një tregues i drejtpërdrejtë i sasisë
së materialit të pranishëm.
3.2.2.3 Mikroskopia elektronike të ndërthurur me tufë jonesh të fokusuara
(SEM-FIB)
Mikroskopia elektronike e ndërthurur me tufë jonesh të fokusuara (SEM-FIB)
përdoret zakonisht në shkencën e studimeve të materialeve me anë të imazheve dhe në
analizën e materialeve. Mikroskopia elektronike me skanim (SEM) është një
instrument që lejon vizualizimin e një sipërfaqeje. Një rreze elektronike me energji të
lartë të përdorur në SEM jep informacione mbi topografinë, morfologjinë përbërjen
kimike dhe informacionin kristalografik [Lešer et al. 2010]. Mikroskopi elektronik i
skanimit (SEM) përbëhet nga një tub që zakonisht është i pajisur me 2 (dy) ose më
shumë lente elektromagnetike. Lentet përdoren për të fokusuar rreze elektronike në
një pikë shqyrtimi në sipërfaqen e mostrës. Sinjalet e përdorura më së shumti për
krijimin e imazheve janë elektronet sekondare (SE) dhe elektronet e kthyera (BSEElectrons Backscattered). Përveç kësaj, materialet shpesh identifikohen duke përdorur
rrezet X të gjeneruara që janë analizuar duke përdorur një spektrometër të energjisë
dispersive të rrezeve-X (EDX- Energy Dispersive X- ray) ose spektrometër dispersiv
me gjerësi të gjerë të valës (WDX-). Nëse gjenerohet dritë kur elektronet godasin
sipërfaqen e mostrës, atëherë ajo mund të regjistrohet me anë të një detektori CL (CLKatodo-lumineshent) që përdoret për vlerësimin e imazhit. Nëse fotonet analizohen
përmes një spektrometri, ky informacion mund të përdoret gjithashtu për
karakterizimin e materialit. SEM mund të prodhojë imazhe me rezolucion ≈ 1 nm.
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Figura 3.5 Skanimi i mostrës nga rrezet e elektroneve primare 8
➢ Elektronet sekondare (SE) gjenerohen në afërsi të sipërfaqes, duke na dhënë
informacion rreth topografisë dhe morfologjisë së mostrës. SE, krijohen në
zona të vogla prandaj, ato ofrojnë imazhe me rezolucion të lartë në SEM.
➢ Elektronet e kthyera (BSE) kryesisht japin informacion rreth përbërjes
mesatare atomike. Sa më i lartë numri atomik mesatar, aq më i rëndë është
bërthama atomike mesatare, e cila e përforcon shpërndarjen, dhe kështu pjesa
e imazhit bëhet më e dukshme.
➢ Spektrometria dispersive e energjisë (EDS) përdoret për analizën kimike te
mostrës. Në SEM, mund të analizohen nga ana sasiore pikat dhe vijat (line
scans) dhe nga ana cilësore të karakterizohen zonat e mëdha (EDS mapping).
Në rastin e FIB përdor një rreze primare të joneve dhe jo elektroneve për të
bashkëvepruar me mostrën. Jonet janë më të mëdha, më të rënda dhe kanë polaritet të
ndryshëm krahasuar me elektronet, duke sjellë aftësi të ndryshme të imazhit (p.sh.
kontrasti i orientimit të grimcës, kontrast kimik) dhe gërryerja e kontrolluar e
sipërfaqes në rendin e nanometrit. Funksionet themelore të FIB, domethënë, imazhet
dhe sprucimi me një rreze joni, kërkojnë një rreze shumë të fokusuar. Në parim, çdo
rreze mund të fokusohet në një masë të caktuar që varet nga përmasa e burimit efektiv
dhe sa më i vogël të jetë ai, aq më shumë mund të përqendrohet rrezja në një pikë
[Volker and Minor, 2007]. Lloji burimit të joneve që përdoret në FIB janë burimi i
joneve metalike të lëngshme (LMIS) [Volker and Minor, 2007] i cili ofron rreze më të
ndritshme dhe më të fokusuara. Ekzistojnë lloje të ndryshme të burimeve të LMIS-it,
por gjerësisht përdoret një burim me gjilpërë me bazë jonet Galium (Ga). Arseja e
përdormit të joneve Ga është sepse në krahasim me metalet e tjera LMIS si: In, Bi, Sn
and Au, ka temperaturë shkrirje të ulët (30°C), është pak volatil, dhe presion avulli më
të ulët [Yao, 2007]. Temperatura e ulët e shkrirjes e bën burimin më të lehtë për tu
dizenjuar dhe punuar dhe për shkak se Ga nuk reagon me materialin që karakterizon
gjilpërën (zakonisht W) avullimi në këtë rast është i papërfillshëm [Volkert, C.A. and
Minor, 2007], kështu që LMIS-të me bazë Ga janë zakonisht më të qëndrueshme se
LMIS e metaleve të tjera [Lawrence et al., 2015]. Tre funksionet bazë të FIB–it janë,
imazhi, gërryerja dhe depozitimi (Figura 4.7) [Bártová, 2015]

8
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Figure 3.6 Funksionet kryesore të FIB-it
[Bártová, 2015]
a) Emetimi i joneve sekondare dhe elektroneve – imazhi FIB; b) Sprucimi i atomeve
të substratit- gërryerja FIB; c) Ndërveprimet kimike (në praninë e gazit) depozitimi FIB, gërryerja e përforcuar preferenciale.
Një sistem tipik SEM-FIB përbëhet nga një burim që shkarkon elektrone në një
kolonë vertikale që fokusohet në sipërfaqen e mostrës, një burim i joneve metalike të
lëngshme (LMIS) brenda një kolone të pjerrët të rrezeve jonike (zakonisht 52-55° nga
boshti i kolonës SEM) dhe një sistem injektimi me gaz (GIS) (Figura 3.7) [Bártová,
2015]

Figure 3.7 Ilustrimi skematik i sistemit të kombinuar SEM-FIB.
[Bártová, 2015]
3.2.2.4 Mikroskopia optike
Mikroskopi i dritës është një instrument optik i cili përdor dritën e dukshme për të
marrë imazhe të zmadhuara të një objekti ose mostre që pasqyrohet në retinën e syrit
ose në një pajisje imazhi [Murphy, 2001]. Mikroskopi optik përbëhet nga burimi i
dritës, kondensori (një lente ose sistem lentesh që shërben për mbledhjen dhe
drejtimin e dritës), objektivat dhe okulari. Drita kalon nga burimi i dritës në lente
kondensuese e cila fokuson dritën në një zonë të vogël të mostrës. Drita e difrakturuar
grumbullohet në lente objektive i cili prodhon imazhe reale të zmbadhuara në planin e
vërtetë të imazhit të ndërmjetëm afër okularit. Lentet objektive përbëjnë pjesën
kryesore të zmadhimit dhe zbërthejnë detajet më të hollësishme të mostrave [Murphy,
2001].
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Figura 3.8 Imazhi i vëzhguar përmes lenteve okulare
[Murphy, 2001]
Zakonisht, në një mikroskop optik me përbërës standard, ekzistojnë tre lente
objektive: një lente skanimi (5X), lente me fuqi të ulët (10 X) ose nganjëherë lente me
fuqi mesatare (20X) dhe lente me fuqi të lartë (40X). Zmadhimi i përgjithshëm jepet si
produkt i lenteve dhe distanca mbi të cilën është projektuar imazhi [Rack, 2011]:
M=

DM1 M2

3.11

250 mm

ku:
D- gjatësia e projeksionit (zakonisht = 250 mm),
M1, M2- zmadhimi i objektivit dhe okularit,
250 mm- distanca minimale e vizionit të dallueshëm për sytë 20/20.
Për të pasur një zmadhim të qartë duhet të shoqërohet me rezolucion të mjaftueshëm.
Rezolucioni është aftësia për të parë dy objekte të ngjitura (bashkuar) si dy objekte të
dallueshme. Rezolucioni (R) maksimal mund të llogaritet: [Rack, 2011]:
R=

0.61𝜆

3.12

𝑁.𝐴.

ku:
0.61- është një konstante gjeometrike, bazuar në mesataren e syrit 20-20
λ- gjatësi valës së dritës,
N.A.- Numerik aperture
N.A. = n sin α

3.13

ku:
n- indeksi i thyerjes së mesme,
α- < këndi i thyerjes nga lentja
Një mikroskop optik funksionon sipas mënyrës së trasmetimit ose reflektimit. Në
mënyrën reflektuese burimi i dritës dhe objekti vendosen në të njëjtën anë, ndërsa në
mënyrën e transmetimit, janë vendosur në anën e kundërt të analizës së mostrës
[Rack, 2011].
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3.3 Transporti dhe përmbajtja e ujit në materialet poroze
3.3.1 Mekanizmat e transportit ujor
Uji është një nga faktorët kryesor që shkakton dëmtimin e materialeve prej guri [
Charola and Wendler,2015; Siegesmund and Snethlage, 2014]. Në pjesën më të
madhe proçeset e vjetërimit të gurit ndodhin nga prezenca e ujit. Klopfer (1985), bëri
të mundur lidhjen ndërmjet madhësisë së poreve dhe transportit të ujit. Gjatë
mekanizmit të transportit të ujit në pore vërehet, që në mikropore < 1µm kemi
kondesimi të ujit nën 99% në vlerat e lagështisë relative (RH), në poret kapilare 1µm1mm kemi thithjen kapilare të ujit ndërsa në makropore >1mm shfaqen karakteristikat
e rrjedhjes së lëngut (Figura 3.9) [Siegesmund and Snethlage, 2014].

Figura 3.9 Mekanizmi i transportit të ujit. [Kloper, 1985]
Mëqënëse transporti dhe shpërndarja e ujit, ujit të lëngshëm dhe avujt në materialet
poroze udhëhiqen nga proçese të ndryshme. Sipas Kloper (1997) dallohen gjatë faza
të ndryshme të transportit të ujit në pore (Figura 3.10) [Franzen and Mirwald, 2004].

Figura 3.10 Përmbatja e ujit të një materiali poroz duke rritur lagështirën.

Rihana Terziu

22

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike

Përmbatja e ujit në materialet poroze përcaktohet me anë të temperaturës dhe
lagështirës relative(RH) të ajrit të ambientit. Në rastin e gurit të thatë, në fazën e parë
(a) avujt e ujit të shpërndarë në gurë fillimisht do të adsorbohen në muret e poreve.
Në këtë fazë mekanizmi i transportit është transporti i avujve. Në fazën e dytë (b) me
rritjen e lagështirës së ajrit rriten shtresat molekulare (shtresat multimolekulare) të
ujit në muret e poreve. Me rritjen e përmbatjes së ujit, mbushen poret e vogla për
shkak të kondesimit kapilar (faza c). Në fazën (d) transporti i ujit rritet ndjeshëm
sepse bëhet i mundur transportimi i vazhdueshëm i ujit në fazën e lëngshme. Në fazën
(e), poret mbushen mjaftueshëm me ujë ku ndodh rrjedhje efektive jo të ngopur dhe
përçueshmëri kapilare. Së fundi, faza (f) poret janë mbushur plot me ujë, ndodh
rrjedhja e ngopjes [Franzen and Mirwald, 2004].
Në të njëtën mënyrë, por të kundërt janë proçeset kur një material i ngopur me ujë i
nënshtrohet proçesit të tharjes [Franzen and Mirwald, 2004]. Karakteristikat e tharjes
së një guri është shumë i rëndësishëm dhe përcakton qartë rezistencën e tij nga
vjetërimit [Siegesmund and Snethlage, 2014].
Si pasojë e forcës tërheqëse ndërmolekulare, lëngjet kanë tendencë të arrijnë
sipërfaqen më të vogël të mundshme. Për këtë arsye lëngjet kanë tendencën për të
formuar pika sferike. Kur lëngjet bien në kontakt me trupat e ngrutë formojë një kënd
kontakti. Kur këndi i kontaktit θ <900 kemi këndin e lagies që rritet në poret kapilare
të materialit, duke çuar në ngjitje kapilare. Ndërsa këndi i moslagies formon një kënd
kontakti θ <900 [Karkare and Fort, 1993; Mele, 1994] me murin e poreve, dhe është
tërhequr përkatësisht poshtë në pore duke çuar në ulje kapilare.
Adsorbimi dhe transportimi i ujit të lëngshëm pore me anë të veprimit kapilar
(kapilariteti). [Siegesmund and Snethlage, 2014; Asperen de Boer 1972;1976].
Veprimi kapilar është forma kryesore e transportit të ujit në gurë. Meqënëse poret
kanë madhësi të ndryshme, edhe mbushja e tyre me ujë është e ndryshme. Poret që
mbushen pjesërisht përmbajnë një ndërfazë ajër-ujë me një menisk të lakuar, ku kemi
një rënie të presionit. Presioni kapilar për kapilarët cilindrik jepet nga forma e thjeshtë
e ekuacionit të Young-ut dhe Laplace-it [Karkare and Fort, 1993].
Pc =Pl -Pa =

2σ

3.14

r

ku:
Pc-presioni kapilar (N/m²),
pw-presioni brenda fazës së lëngët (N/m²),
pa-presioni atmosferik (N/m²)
σ – tensioni sipërfaqësor i ujit (N/m)
r-rrezja mesatare e përkuljes(m)
Kur këndi i kontaktit θ <900, rrezja është pozitive dhePc =Pl -Pa është pozitiv në qoftë
se këndi i kontaktit θ <900 rrezja është negative dhePc =Pl -Pa është negativ [Karkare
and Fort, 1993].
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KAPITULLI 4
4

RESTAURIMI DHE RUAJTJA E MATERIALEVE PREJ GURI

Parimi themelor i ruajtjes është reduktimi i problemeve që prekin ndërtesat dhe
monumentet në mënyrë që ato mos humbasin vlerat e tyre historike Meqenëse
materialet poroze ndryshojnë nga natyra dhe shkalla e vjetërimit, për mbrojtjen e tyre
duhet të plotësohen kërkesa unike. Materialet prej guri kanë natyrë mineraleinorganike dhe veti hidrofilike. Këto dy karakteristika janë shumë të rëndësishme dhe
nuk duhet harruar asnjëherë gjatë planifikimit dhe trajtimit të gurit për ruajtjen e tyre
[Matteini, 2008]. Mbrojtja e gurit është një proçes i cili ruan sipërfaqen e gurit nga
agjentë dëmtues. Në mënyrë që të kemi një mbrojtje të përshtatshme, duhet të njohim
dhe kuptojmë këto agjentë [Rives, and García-Talegón, 2006, Matteini, 2008]. Në
materialet poroze agjentët dëmtues mund të arrijnë sipërfaqen si nga jashtë (shiu acid
dhe depozitimi i kripërave) dhe brënda (kipërat e tretshme).
Për të mos lejuar adsorbimin e ujit në materialet poroze, i cili është një nga faktorët
kryesor që ndikon në proçesin e vjetërimit [Charola and Wendler,2015; Siegesmund
and Snethlage, 2014], është e nevojshëm një trajtim në mënyrë që të formohet një
shtresë mbrojtëse.
Proçeset kryesore që përdoren për ruajtjen e gurit janë;
o pastrimi,
o konsolidimi dhe
o mbrojtja [Torraca, 1975].
4.1

Proçesi i pastrimit

Pastrimi konsiderohet si një nga hapat e parë që duhet ndërmarrë, duke hequr
papastërtinë nga sipërfaqja e gurit. Pastrimi duhet të bëhet në mënyrë të ngadalë, nuk
duhen përdorur produkte të dëmshme dhe reagimi me gurin të jetë minimal [Rives,
and García-Talegón, 2006]. Matrica e grimcave mund të lidhet fort me sipërfaqen e
gurit nga forca ndërmolekulare duke shkaktuar vështirësi të konsiderueshme në
largimin e grimcave të papastërtive [Madden, 2000]. Largimi i papastërtive na
mundëson të shohim më mirë gjendjen e gurit themelor dhe kështu mund të gjykojmë
se çfarë ruajtjeje të mëtejshme mund të jetë e nevojshme. Pastrimi mund të shërbejë
edhe në disa rrethana për të hequr materialet e dëmshme nga sipërfaqja.
Zgjedhja e duhur e metodës së pastrimit është shumë e rëndësishme sepse përdorimi i
metodës së gabuar do shkaktonte dëmtime të cilat do ishin të pakthyeshme sidomos
në materialet e shkrifëta. Për pastrimin e gurit përdoren një gamë e gjerë metodash
duke filluar nga metodat për përdorim në fasadat e mëdha deri tek metodat për
përdorim të përpiktë në skulptura delikate.[Rives, and García-Talegón, 2006]. Këto
medota janë [Madden, 2000].
▪
▪
▪
▪

Metodat e bazuara në përdorimin e ujit
Metodat mekanike
Metodat kimike
Pastrimi me lazer [Doehne and Price, 2010]
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4.2

Konsolidimi

Konsolidimi aplikohet në materialet e gurit të cilët kanë humbur kohezionin e tyre me
qëllim ri-ndërtimin e tij [Matteini, 2008]. Është shumë e rëndësishme të gjejmë diçka
që të depërtojë në gur, që mund të lidhet dhe të sigurojë një gur të shëndetshëm, të
parandalojë cikle të mëtejshme të kristalizimit dhe hidratimit. Kjo arrihet nëpërmjet
depërtimit të agjentëve të veçantë në formë të lëngshme (kryesisht tretësirë) në pjesën
më të madhe të materialeve prej guri, afër sipërfaqes [Matteini, 2008]. Natyrisht
trajtimi do të duhet të jetë i arsyeshëm, i lehtë për tu aplikuar dhe i sigurt për tu
trajtuar. Gjithashtu do të duhet të mbetet efektiv për dekata të tëra, në mënyrë që të
zgjasë nga një cikël mirëmbajtjeje në tjetrën. Në mënyrë që të shmanget presioni i
brendshëm, guri i trajtuar do të duhet të ketë të njëjtën zgjerim nga lagështira, zgjerim
termik dhe modulus elastik si guri i patrajtuar. Një mënyrë ideale e trajtimit është
funksionimi në mënyrë të barabartë në çdo lloj guri, pavarësisht nga shkaku i
dëmtimit. Trajtuesi duhet të jetë krejtësisht transparent [Wheeler, 2005]. Në dekadat e
fundit ruajtësit e artit kërkonin vazhdimisht veshje të reja dhe produkte konsoliduese,
si dhe strategji për të mbrojtur monumentet e gurit në natyrë [Bracciet al., 2008].
Aplikimi i konsoliduesve është një praktikë e zakonshme për ruajtjen e gurëve të
përdorur në trashëgiminë kulturore, të prekura nga erosioni që dëmtojnë kohesionin e
tyre dhe vetitë mekanike [Graziani et al., 2015]. Megjithatë, konsolidimi i gurit, ka
nevojë për një projektim të kujdesshëm dhe testime paraprake, pasi është kryesisht një
ndërhyrje e pakthyeshme në shumicën e rasteve. Zgjedhja e materialeve dhe kushtet e
trajtimit të papërshtatshme të konsolidimit mund të rezultojë në përshpejtimin e
dëmtimeve të materialeve. Për këto arsye, studimi i konsoliduesve të gurit ka një
rëndësie parësore. Për të arritur një trajtim sipërfaqësor të mirëfilltë janë provuar
shumë materiale në shkallë të ndryshme suksesi. Funksioni më kryesor i një
konsolidues guri është rivendosja e kohesionit të grimcave të gurit të përkeqësuar
Është shumë e rëndësishme që trajtimet e konsolidimit të jenë të kthyeshëm [Graziani
et al., 2015]. Në metodat e konsolidimit duhet të merren në konsideratë:
qëndrueshmëria, thellësia e depërtimit ndikimi në porozitetin e gurit dhe në
transferimin e lagështirës, përputhshmëria me gurin si dhe efektet që ndikojnë në
pamje [Hansen et al., 2003; Wheeler, 2005]. Fatëkeqësisht, nuk është gjetur një
konsolidues i përhershëm edhe pse ka pasur përpjekje të shumta gjatë gjithë historisë
për të provuar dhe zgjatur jetën e monumenteve dhe statujave dhe vetëm disa nga
teknikat kryesore dhe më të fundit nga qindra teknika që janë përshkruar. Materialet
që janë investiguar si konsolidues të gurit ndahen në katër grupe kryesore:
I.
materialet inorganike
II.
alkoksisilanet
III.
polimerët sintetikë
IV. dyllërat
Zakonisht, konsoliduesit aplikohen në sipërfaqen e gurit me anë të furçës, llakut,
pipetës ose zhytjes dhe tërhiqen në gurë nga veprimi kapilar [Doehme and Clifford
2010].
Epoksidet, akrilikët dhe alkoksisilanet janë konsoliduesit më të zakonshëm,
megjithatë jo të gjithë konsoliduesit mund të konsiderohen plotësisht të kënaqshëm
dhe të aftë për të përmbushur të gjitha kërkesat e dëshiruara të përformancës.
Materialet poroze mund të humbasin integritetin e tyre (pra, shkatërrohen) për shkak
të vjetërimit. Dëmtimi, përgjithësisht besohet të jetë si rezultat i shpërbërjes së
materialit ose nga prishja e lidhjeve nga rritja e presionit elastik për shkak të
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proçeseve të kristalizimit të kriprave dhe zgjerimit termik. Lidhjet intergranulare në
gurët me porozitet të lartë janë paraqitur sitematikisht sipas Figurës 4.1[Clifton and
Frohnsdorff, 1982]

Figura 4.1 Diagramat sistematike që përfaqësojnë sipërfaqen e zmadhuar të një guri
poroz me konsolidues
[Clifton and Frohnsdorff, 1982]
Pjesa më e madhe e materialeve që janë përdorur si konsolidues guri kanë qenë
polimerët organikë, megjithëse hidroksidi i kalciumit (gëlqere e shuar) dhe hidroksidi
i bariumit, kërkojnë një vëmëndje të veçantë [Doehne and Price, 2010].
4.3

Konsoliduesit inorganikë

Konsoliduesit inorganikë të gurit kanë një përdorim të gjerë akoma në ditët e sotme.
Shumica e konsoliduesve inorganikë prodhojnë një fazë të patretshme brenda
hapësirave dhe poreve të gurit, nga precipitimi i kripës me lëngun ose nga reaksionet
kimike të tretësirave me gurin. Është sugjeruar që zhvillimi i një faze të ngjashme me
përbërjen e matricës së gurit do të ishte efektiv për të lidhur sëbashku grimcat e gurit
të dëmtuar. Në praktikë, duhet ti kushtohet vëmëndje përputhshmërisë kimike midis
konsoliduesve dhe gurit. Përdorimi i konsoliduesve inorganikë jo gjithmonë ka qenë i
sukseshëm në disa raste përdorimi i tyre ka përshpejtuar dëmtimin e gurit. Disa nga
arsyet që lidhen me performancën e dobët të konsoliduesve inorganikë janë tendeca e
tyre për të formuar një shtresë të fortë të cekët, formimin e kripërave të tretshme nga
reaksioni i nënprodukteve, rritja e kristaleve të precipitateve, si dhe për disa
konsolidues inorganikë është e pasigurtë aftësia e tyre për të lidhur grimcat e gurit
sëbashku. Problemi më i vështirë për t’u kapërcyer është formimi i shtresës së fortë
dhe të cekët, nga konsoliduesit inorganik për shkak të aftësisë së dobët penetruese.
Precipitimi nga tretësirat homogjene janë përdorur për të marrë një penetrim të thellë
në gurë nga konsoliduesit inorganikë [Clifton and Frohnsdorff, 1982].
Në tabelën 4.1 paraqiten disa reaksione bazë të konsoliduesve inorganikë siç janë
hidroksidi i kalciumit dhe bariumit si dhe oksalati i amonit [Hansen et al., 2003].
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Tabela 4.1. Reaksionet bazë të konsoliduesve inorganikë

4.3.1 Silikatet
Konsoliduesit silikate janë material që janë përdorur për konsolidimin e gurëve ranorë
dhe gurët gëlqerorë nëpërmjet formimit të silica ose silikateve të patretshëm, të
depozituara në strukturën poroze të gurit, të cilat reagojnë më pak me agjentët
atmosferikë.
Silikatet alkaline. Të dy dispersionet jo-stekiometrike të dioksidit të silicit në
hidroksidin e natriumit dhe silikatet alkaline të tretshme janë përdorur si konsolidues
për të ruajtur gurin. Kur dispersionet e dioksidit të silicit në tretësirën e hidroksidit të
natriumit aplikohen në gurë, depozitohet silikati [Clifton and Frohnsdorff, 1982] në
këtë rast duhet që hidroksidi i natriumit të largohet me anë të larjes sepse mund të
veprojë më dioksidin e karbonit ose me trioksid squfuri duke formuar respektivisht
karbonat natriumi ose sulfat natriumi. Këto kripëra mund të shkatojnë efloreshencë të
pakëndëshme dhe dëmtime si pasojë e kristalizimit [Riederer, 1975; Clifton and
Frohnsdorff, 1982]. Kryesisht mermeri shfaq masivisht efloreshencë si rezultat e
kristalizimit të kripërave në sipërfaqen e tij [Vasco et al.,1996].

Figura 4.2 Problemi i efloreshencës tek mermeri
[Vasco et al.,1996]
Përveç kësaj, hidroksidi i natriumit mund të reagojë me përbërësit e disa gurëve, duke
përshpejtuar kështu dëmtimin e gurit. Dioksidi i silicit mund të precipitojë nga
reaksioni ndërmjet silikatit të natriumit ose kaliumit dhe acideve siç janë acidi
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klorhidrik, arsenik dhe karbonik. Megjithatë, këto reaksione çojnë në formimin e
kripërave të tretshme, të tilla si klorur natriumi dhe arsenat natriumi, si nënprodukte,
të cilat janë të padëshirueshme për mbrojtjen e gurit. Gjithashtu, prodhojnë shtresa
sipërfaqësore të papërshkrueshme që lidhin ujin bazë [Clifton and Frohnsdorff, 1982].
Përdorimi i silikateve alkalinë u raportua për herë të parë në 1861, nga Ransome. ku
silikat natriumi dhe kloruri kalciumi u zbatuan në mënyrë të suksesshme në gur duke
precipituar silikat kalciumi të patretshëm dhe nënproduktin e padëshiruar të klorurit
natriumit. Përveç problemeve që shoqërohen me kripërat e tretshme, u zbulua që
shumë silikate depozitoheshin vetëm në sipërfaqe dhe në përgjithësi nuk vërehej asnjë
konsolidim i dukshëm në vendin e përdorur. Për shkak të formimit të nënprodukteve
dhe depozitimi vetëm në sipërfaqe duke mos shafqur veti konsoliduese, raportohen
rënie në përdorimit të tyre. Pra, kanë mungesë penetrimi, shkaktojnë plasaritje
sipërfaqësore dhe efloreshencë [Clifton and Frohnsdorff, 1982; Vasco et al.,1996]
Fluorur-silikati. Të dy acidet hegzafluorosilicik dhe fluorosilicik në formë të
tretshme janë përdorur për ruajtjen dhe konsolidimin e gurit. Acidi hegzafluorosilicik
nuk duhet të përdoret në gurët gëlqerorë sepse ai reagon fuqishëm me karbonatin e
kalciumit duke formuar hegzafluorosilikatin e kalciumit, acidin karbonik dhe kripërat
karbonate [Kessler,1883; Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Reaksioni ndodh pas
kontaktit të acidit me gurin gëlqeror, duke prodhuar një shtresë të hollë me veti të
dobëta konsolidimi. Acidi hegzafluorosilicik reagon më ngadalë me gurët ranore me
bazë silici për të formuar një material në formë çimentoje, por përsëri sipërfaqja është
e ngurtësuar. Acidi hegzafluorsilicik ka tendencë të çngjyrosë gurin gëlqeror dhe
gurin ranor, veçanërisht kur ato përmbajnë hekur. Në kërë rast produktet rezultuese që
formohen afër sipërfaqes të gurit gëlqeror janë dioksidi i silicit, kripërat fluorure të
patretshme dhe dioksidi i karbonit. Kështu, vetëm sipërfaqja është forcuar dhe
shtresësuar. Formimi i kripërave të tretshme të formuara nga trajtimi i gurëve gëlqeror
dhe gurit ranor gëlqeror me fluorosilikate, shkaktojnë dëmtime nëpërmjet proçesit të
rikristalizimit të kripës. Studimet e bëra në disa trajtime të gurëve, u zbulua që
fluorosilicatet nuk ishin konsolidues efektivë, karbonati i kalciumit i prodhuar rishtazi
është i ndjeshëm ndaj të njëjtave proçese të dëmtimit si guri gëlqeror. Për shembull,
ai mund të veprojë me trioksidin e squfurit duke formuar sulfat kalciumi i cili është
relativisht i tretshëm krahasuar me karbonatin e kalciumit. Prandaj, guri i trajtuar
mund të mos jetë i mbrojtur kundër vjetërimit të mëtejshëm [Clifton and Frohnsdorff,
1982].
4.3.2 Hidroksidet alkalino-tokësor
4.3.2.1 Hidoksidi i kalciumit
Tretësira ujore e hidroksidit të kalciumit është përdorur për shekuj me radhë për
konsolidimin e mermerit të vjetëruar dhe gurin gëlqeror. Hidroksidi i kalciumit në
vetvete nuk shfaqet si konsolidues guri, por në tretësirë ose në gjendje të lagësht ai
reagon me dioksidin e karbonit atmosferik duke formuar karbonat kalciumi të
patretshëm, i cili mund të lidhë sëbashku grimcat e gurëve gëlqerorë [Clifton and
Frohnsdorff, 1982; Hansen et al., 2003; Doehne and Price, 2010]. Tretshmëria e
hidroksidit të kalciumit është rreth 1g/l në temperaturën e ambientit [Clifton and
Frohnsdorff, 1982] kështu nevojiten aplikime të përsëritura për të prodhuar
mjaftueshëm karbonat kalciumi për të konsoliduar gurin. Për më tepër, vetëm nëse
përdoret tretësirë shumë e holluar, hidroksidi i kalciumit depozitohet afër sipërfaqes
së gurit dhe bashkëvepron me dioksidin e karbonit. Kjo ndodh nëse karbonati
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kalciumi i formuar në sipërfaqe mbush poret dhe boshllëqet në gur duke vështirësuar
kështu migrimin e dioksidit të karbonit përmes sipërfaqes së trajtuar në brendësi. Janë
dhënë opionione të ndryshme mbi efektivitetin e proçesit të hidroksidit të kalciumit.
Disa mbrojtës të gurit mendojnë se konsolidimi me hidroksid kalciumi nuk shkakton
dëme, në këtë rast është marrë një konsolidim i vogël i përhershëm. Ndërsa mbrojtës
të tjerë kanë rekomanduar përdorimin e ujit gëlqeror për mbrotjen e gurit gëlqeror nga
vjetërimi dhe për konsolidimin e tyre [Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Megjithatë
kufizimi i metodës vjen nga tretshmëria e ulët e hidroksidit të kalciumit dhe nevojitet
një kohë e gjatë karbonimi për ta kthyer hidroksidin e kalciumit të ngurtë në një
strukturë poroze të karbonatit të kalciumit. Kjo ka rezultuar në përshtypje
kontradiktore mbi suksesin e përdorimit të metodave të ujit gëlqeror. Kjo metodë
është testuar gjerësisht në Angli, në monumentet prej guri gëlqeror, si dhe në Greqi
dhe Gjermani për monumentet e mermerit. Tretësira e hidroksidit të kalciumit është
përdorur dhe në mermerin Carrara dhe në skulpturat e tjera të gurit dhe është vërejtur
një rritje e ngurtësisë në të gjitha, duke ndikuar kështu në veprimin pozitiv të ujit
gëlqeror [Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Përdorimi hidroksidit të kalciumit
konsiderohet si masë mirëmbajtëse e përsëritur në intervale të rregullta [Riederer,
1971]. Proçdurat për konsolidimin e sipërfaqes varen nga ruajtja e kërkuar.
Megjithatë, në përgjithësi, metodat e përdorimit të ujit gëlqeror përbëhen nga shumë
hapa ku përdorimi i hidroksidit të kalciumit është më efektivi kur përdoret në
përzierësin e llaçit si ngjitës, ose mbushës. Por akoma po punohet në këtë fushë për të
gjetur një burim të mirë të joneve kalcium Trajtimi në mënyrë të përsëritur me ujin
gëlqeror dhe gëlqeren e shuar mund të sjellë konsolidimin gradual të gurit, por
proçese të tilla janë ekonomisht të mundshme për objekte të vogla [Clifton and
Frohnsdorff, 1982; Doehne and Price, 2010].
4.3.3 Hidroksidi i bariumit dhe stronciumit
Sikurse hidroksidi i kalciumit edhe hidroksidi i bariumit [Doehne and Price, 2010]
dhe i stronciumit veprojnë me dioksidin e karbonit duke formuar kështu karbonate të
patretshme. Vetë hidroksidet që ndodhen afër sipërfaqes së gurit kanë mundësi të
karbonatohen. Karbonatet më pas veprojnë me oksidet e squfurit atmosferik duke
formuar sulfate [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982; Doehne and Price,
2010]. Karbonati i bariumit është konsideruar si një konsolidues alternativ i karbonatit
të kalciumit sepse hidroksid barium është më i tretshëm në ujë se sa hidroksid
kalciumi [Hansen et al., 2003]. Precipitatet e sulfatit dhe karbonatit të bariumit,
krahasuar me kalcitet kanë vëllime më të mëdha, e cila sjell një rritje kristalike
anisotropike. Kjo e bën të papërshtatëm përdorimin e tyre sepse nuk mund të
supozohet që guri i dëmtura ka hapësira ose pore të lira për precipitimin e tyre. Clifton
and Frohnsdorff, 1982, arritën në përfundimin që karbonati dhe sulfati i bariumit nuk
duhet të aplikohen në stukturat historike të rëndësishme, derisa të njihet efektiviteti
dhe qëndrueshmëria e tyre në gur.
4.3.4 Konsoliduesit e tjerë inorganikë
Shumë materiale të tjera janë përdorur me përpjekjen për të ruajtur dhe konsoliduar
gurin. Ata përfshijnë stearatet e zinkut dhe aluminit, sulfatin e aluminit, acidin
fosforik, fosfatet, dhe acidi fluorhidrik. Acidi fluorhidrik mund të ketë efekte
konsoliduese, sepse largon gurin e dëmtuar duke lënë kështu një sipërfaqe të
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shëndetshme. Kohët e fundit për konsolidimin e gurit është përdorur tretësira ujore e
sulfatit të kalciumit [Clifton and Frohnsdorff, 1982].
4.4

Sistemet polimerike sintetike organikë

Konsoliduesit organikë, mund të klasifikohen në tre grupe të rëndësishëm:
➢ Polimerët akrilikë
➢ Rezinat epoksidike
➢ Alkoksisilanet
4.4.1 Polimerët akrilikë
Dy monomerët që përdoren për konsolidimin e materialeve prej guri janë:
metilmetakrilati (MMA) dhe butilmetakrilati (BMA). MMA, krahasuar me BMA
është monomeri më i lirë dhe depërton më shpejt në materialet poroze [Clifton, 1980;
Clifton and Frohnsdorff, 1982].
Polimerizimi i metilmetakrilatit në poli-metilmetakrilati bëhet i mundur në prani të
nxehtësisë dhe katalizatoreve, nga rrezatimi gama, dhe në temperaturën e ambientit
nga kombinimi i promotorëve dhe katalizatorëve [Clifton, 1980; Clifton and
Frohnsdorff, 1982]. Meqënëse disa nga katalizatorët kanë ndjeshmëri për oksigjen,
kërkohet që trajtimi i materialeve prej guri të kryhet nën vakum. Bazuar në kushtet e
polimerizimit dhe ndjeshmëria e katalizatorëve, këto metoda gjejnë përdorim vetëm
për ruajtjen e objekteve të vogla në muzeume, për arsye se është e pamundur ngrohja
e përmasave të mëdha të gurit si dhe përdorimi i metodave të evakuimit. Problemi
kryesor që është vërejtur nga përdorimi i konsoliduesit polimer-tretës ishte mungesa e
depërtimit të thellë për shkak të paqëndrueshmërisë së tretësit, (kryesisht
trikloretileni) [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Gjatë proçesit të
avullimit tretësi vepron duke nxjerrë polimerin përsëri në sipërfaqe duke çuar në
formimin e një shtrese sipërfaqësore, rritjen e erozionit dhe ndryshimet në ngjyrë
[Riederer,1975].. Për të anashkaluar problemet e polimerizimit u përpoqën që të
zbatohej aplikimi i rezinave akrilike të tretura në tretës dhe Paraloid B72 [Clifton,
1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982; Doehne and Price, 2010], i cili raportohet se
është një co-polimer i etilmetakrilatit dhe metilakrilatit me një raport molar 70:30
[Witte, 1978]. Përdorimi i rezinës arkilike si konsolidues i mermerit është më i
suksesshëm sesa në gurin gëlqeror. Edhe pse thellësia e depërtimit të konsoliduesit
polimer-tretës nuk është aq e madhe sa përdorimi i monomereve, Paraloidi B72 është
ende një nga konsoliduesit që përdoret gjerësisht në konsolidimin e mermerit [Clifton,
1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982; Doehne and Price, 2010].
4.4.2 Rezinat epoksidike
Një epoksid përbëhet nga një rezinë epokside dhe një agjent mbrojtës, që në fakt është
një agjent polimerizues. Përzierja e rezinës epokside me agjentin mbrojtës e shndërron
atë në një polimer të fortë, termikish të vendosur dhe një polimer të ndërlidhur.
Rezinat epoksidike më të përdorshme zakonisht rrjedhin nga difenolpropani (bisfenol
A) dhe epiklorhidrina [Selwitz,1992] sipas reaksionit të mëposhtëm:
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Rezinat të prodhuara në këtë mënyrë janë në gjëndje të lëngët, por shumë viskoze për
të penetruar thellë në gur. Kështu që, para se të përdoren duhet të hollohen me tretësa
organikë. Këto rezina epoksidike janë mbrojtëse nëpërmjet një agjenti mbrojtës
aminik [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982].
Rezinat epoksidike janë përdorur gjerësisht si ngjitës për të riparuar fragmentet e
shkëputura. Megjithatë para se të përdoren për stabilizimin e gurit në gjëndje të
thërmuar duhet pasur parasysh që rezinat janë viskoze në përdorim, të brishta kur
ngurtësohen, dhe çngjyrosen me kalimin e kohës. Efekti mbrojtës i rezinës epokside
nga agjentët mbrojtës aminikë shfaqet në reaksionin e mëposhtëm: ku prania e
hidrogjenit aktiv në aminën primare reagon me grupin epoksid duke formuar kështu
një aminë sekondare, amina sekondare vepron me një grup epoksid mbrojtës, më tej
aminat terciare rezultante polimerizojnë grupet epokside [Selwitz,1992].

Viskoziteti i rezinave epoksidike bazohet në vargun bisfenol A të eterit diglicidilik
dhe varion në vlerat 1000-16000 cP në 25°C [Se1witz, 1992] i krahasuar me ujin i
cila ka një viskozitet prej 1cP [Horie, 1987]. Egzistojnë një numër i madh i agjentëve
mbrojtës aminikë që përdoren për konsolidimin e gurit. Disa prej tyre janë paraqitur
në Tabelën 4.1 [Se1witz,1992]
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Tabela 4.2 Agjentët mbrojtës aminikë [Se1witz,1992]

Natyra e aminës ndikon shumë në shkallën e mbrojtjes si dhe në rezistencën e rezinës
mbrojtëse ndaj çngjyrosjes. Agjentët mbrojtës më të përdorur janë dietilentriamina
dhe trietilentetramina, dhe aminat e paidentifikuara aromatike dhe cikloalifatike.
Dietilentriamina dhe trietilentetramina në temperaturën e ambientit kanë veti
mbrojtëse por çojnë në çngjyrosjen e produktit dhe janë toksike për shkak të presionit
të ulët të avujve. Kjo sjell dhe minimizimin në përdorimin e tyre si agjentë mbrojtës.
Në vend të këtyre aminave janë favorizuar më shpesh derivatet më pak volatile dhe
toksike të tilla si: përzierja e rezinës epokside dhe poliaminat shtesë si dhe
amidonaminë [Se1witz, 1992]. Prania e grupeve aminike dhe fuksionaliteti i grupit
aromatik në rezinat epokside mundësojnë formimin e strukturave kromoforike pasi
ekspozohen ndaj oksigjenit dhe rrezeve të diellit [Alien et al. 1982; Madden, 2011],
duke bërë të mundur çngjyrosjen e tyre. Pikërisht çngjyrosja ka qenë arsyeja kryesore
e mos përdorimit të rezinës epoksidike për konsolidimin e materialeve prej guri. Për të
shmangur çngjyrosjen e sipërfaqes së trajtuar nga polimeri, duhet të bëhet largimi i
rezinës që mbetet në sipërfaqe. Sugjerohet që sipërfaqja e trajtuar të fshihet me aceton
ose pastrohet në mënyrë abrazive [Se1witz,1992].
4.4.3 Alkoksisilanet
Alkoksisilanet dhe alkilalkoksisilanet ose "silanet", kanë qenë padyshim një nga
konsoliduesit e materialeve prej guri më të përdorur në njëzet vitet e fundit. [Dreyfuss
and Cassar, 2013]. Dy komponimet kryesorë që janë përdorur si konsolidues janë:
metiltrimetoksisilani (MTMOS), dhe tetraetoksisilani (TEOS) [Doehne and
Price,2010].

Alkoksisilanet reagojnë me ujin në prani të një katalizatori duke formuar silanole, të
cilat pastaj polimerizojnë sipas një kondensimi për të dhënë një polimersilikoni
[Hempel,1975].
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Figura 4.3 Reaksioni polimerizimit të kondensimit të alkoksisilaneve.
[Hempel,1975]
ku: R=CH3 (metil) ose C2H5 (etil) dhe R’= H, CH3 ose C2H5
Hapi i parë i reaksionit të polimerizimit është hidroliza e monomerit nga prania e ujit,
prania e një katalizatori (acidi klorhidrik) i cili rrit shkallën e hidrolizës. Reaksioni i
polimerizimit vazhdon derisa të gjithë grupet alkoksi lirohen duke prodhuar kështu
një alkilpolisiloksan. Alkoksisilanet duhet të hollohen me tretës për të reduktuar
viskozitetin e tyre. Kështu, niveli i reagimit të tyre dhe thellësia e depërtimit në gur
mund të kontrollohen. Alkoksisilanet zakonisht mund të penetrojnë në gurët porozë në
një thellësi 20-25 mm [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Në përgjithësi
alkoksisilanet janë të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë dhe lagështirës por sikurse rezinat
epoksidike janë të ndjeshëm ndaj veprimit të dritës ultravjollcë. Megjithëse
alkoksisilanet janë konsideruar si konsolidues efektiv, kostoja e tyre shumë e lartë, si
dhe tendeca e tyre për të errësuar ngjyrën e gurit dhe mundësia e avullimit të tyre nga
sipërfaqja para hidrolizës e kufizon përdorimin e tyre. Edhe pse mund të arrihet një
thellësi e madhe depërtimi, shumica e metodave të polimerizimit janë të kushtueshme
dhe kërkojnë një sasi të madhe materialesh për të siguruar një depërtim të thellë. Ata
gjithashtu kanë treguar se janë të ndjeshëm ndaj veprimeve enzimatike dhe degradimit
katalitik dhe kanë zgjerime të ndryshme termike në krahasim me gurin. Gjithashtu
është raportuar se ato mund të bllokonjë gurin duke mos lejuar të largohen avujt e ujit
dhe kriprat e tretshme [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982; Wheeler, 2005].
4.4.4 Dyllrat
Dyllrat janë përdorur shekuj me radhë për trajtimin dhe mbrojtjen e materialeve prej
guri. Dylli njihet si mbrojtësi më i vjetër i gurit. Aplikimi i dyllit në gurë u realizua
duke fërkuar dyllin e ngurtë në një sipërfaqe të ngrohtë ose në qoftë se ishte e
mundur, me anë të zhytjes të gjithë artefakteve në dyll të shkrirë. Dyllërat janë
përdorur në formë tretësire (dylli tretur në tretësa organikë) dhe në formën e përzierjes
së shkrirë. Dyllërat që janë përdorur më shumë janë: dylli i parafinës dhe ia i bletës.
Gjatë aplikimit të dyllit në gur duhet që sipërfaqja që do të trajtohet të nxehet në
mënyrë që dylli të shkrijë gjatë impregnimit dhe gjithashtu për të rritur depërtimin e
dyllit në gur. Megjithatë, temperatura e lartë e cila nevojitet për të rritur depërtimin
mund të shkaktojë dëmtime në gur, kryesisht gërryerje [Öztürk, 1992]. Dylli i
parafinës shëben si konsolidues dhe e bën sipërfaqen hidrofobike. [Arnold et al.,
1976; Gauri et al., 1976]. Është vënë re se dyllërat gjithashtu mund të jenë
konsolidues efektive, p.sh dylli i parafinës rrit forcat elastike të materialeve poroze
nga 1.06 MN/m2 në 4.12 MN/m2 ndërsa trietoksimetilsilani e rrit atë në 1.88 MN/m2.
Përveç kësaj, dylli i parafinës është një ndër materialet më të qëndrueshëm që
përdoren për mbrojtjen e gurit dhe nuk lejon depërtimin e kripërave të tretshme
[Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff, 1982]. Problemet kryesore që hasen në
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përdorimin e dyllrave është se ato zbuten në temperatura të larta të ambientit duke
mbajtur pluhur dhe grimca në sipërfaqe [Clifton, 1980; Clifton and Frohnsdorff,
1982].
4.4.5 Oksalati i Amonit
Trajtimi i materialeve prej guri me oksalat amoni, është një trajtim mbrojtës me veti
konsoliduese dhe mbrojtëse [Dreyfuss and Cassar, 2013]. Trajtimi i gurit gëlqeror me
oksala amonit mundëson transformimin sipërfaqësor e karbonatit të kalciumit në
oksalat kalciumi. Oksalati i kalciumi është një precipitat i fortë dhe më rezistent ndaj
veprimit acid, i cili ka një tretshmëri më të ulët në ujë se karbonati i kalciumit. Pas
trajtimit të gurit me oksalat amoni vërehet një përmirësim në kohezionin sipërfaqësor
dhe një pakësim të porozitetit të sipërfaqes së gurit [Dreyfuss and Cassar, 2013]. Në
grafikun 4.1 paraqitet tretshmëria molare e oksalatit dhe karbonatit të kalciumit në
varësi të pH [Matteini, 2008].

Grafiku 4.1. Tretshmëria molare e oksalatit të kalciumit dhe karbonatit të kalciumit
në varësi të pH. [Matteini,2008]
Oksalati i kalciumit krahasuar me tretshmërinë e karbonatit të kalciumit ka një
tretshmëri shumë të ulët në ujë dhe në mjedise të forta acide. Kjo tregon që oksalati i
kalciumit është një agjent i përshtatshëm pasivimi për materialet e gurit. Një trajtim i
përshtatshëm për pasivimin e karbonatit të kalciumit vihet re nga reaksioni i
mëposhtëm me oksalatin e amonit [Matteini, 2008]:
CaCO3 + (NH4)2C2O4 →CaC2O4 + 2 NH3 + H2O + CO2

(4.1)

Duhet theksuar që ky trajtim duhet të kryhet duke përdorur një tretësirë 5% dhe
mostrat të lihen më pak se 5 orë. Një nga trajtimet e oksalatit të amonit si agjent
pasivues, është ai i portalit e “Santa Maria delle Grazie” në Milano.
Oksalati i kalciumit kristalizon në tre forma të ndryshme:
➢ Oksalat kalciumi monohidrat, ose whewellite (CaC2O4·H2O), i cili
përfaqëson formën më të zakonshme,
➢ oksalat kalciumi dihidrat, ose weddellite [CaC2O4·H2O] dhe
➢ oksalat kalciumi trihidrat (CaC2O4·3H2O), i cili vërehet rrallë [Conti,
2011].
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Oksalati i kalciumit përveç faktit që ai është një agjent pasivimi i karbonatit të
kalciumit trajtimet e bazuara në oksalatin e amonit kanë veprim konsolidues,
desulfonik dhe gjithashtu ndikon në përmirësimin e kontrastit kromatik. Oksalati i
amonit shfaq veti të mira konsoliduese, veprimi konsolidues është vërejtur për herë të
parë në mermerin e copëtuar (i ashtuquajtur mermeri copëtuar si sheqeri) [Matteini,
2008]
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PJESA EKSPERIMENTALE
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KAPITULLI 5
5
5.1

KONSOLIDIMI I MERMERIT DHE TRAVERTINËS ME METODA
KIMIKE
Qëllimi i studimit eksperimental

Qëllimi i këtij studimi është trajtimi i mostrave prej mermeri dhe travertine me rrugë
kimike për të krijuar kushtet e përshtatshme për mbrojtjen e objekteve kulturore që
përbëhen nga këto materiale. Për këtë qëllim janë përpunuar metoda të shumta që
synojnë rritjen e jetëgjatësisë së këtyre objekteve me vlera të mëdha kulturore dhe
historike.
Objekti kryesor i këtij studimi është trajtimi kimik i mostrave prej mermeri dhe
travertine me qëllim formimin e precipitateve nano- dhe mikro-kristalinë në kavitetet
strukturore, të cilët jo vetëm synojnë t’i mbyllin për të frenuar degradimin e
mëtejshëm strukturor të materialit, por njëkohësisht përmirësojnë strukturën dhe
morfologjinë sipërfaqësore të objekteve të përbëra nga këto materiale. Arritja e
objektivit të kësaj pune kërkimore realizohet bazuar në matje: gaz-porozimetrike,
spektroskopike, difraktometrike, mikroskopi optike dhe të mikroskopisë elektronike të
ndërthurur me tufë jonesh të fokusuara. Në bazë të rezultateve konkrete të fituara në
rrugë laboratorike të nxirren përfundimet dhe të jepen rekomandimet përkatëse për
aplikime të mëtejshme në fushën e mbrojtjes së objekteve kulturore prej materialeve të
ngurta në vendin tonë.
5.2

Metoda kimike e konsolidimit të mostrave të mermerit dhe travertinës

Duke u nisur nga mundësitë konkrete në bazë materiale (aparatura, reaktivë etj) që
kishim në dispozicion, përcaktova (ndërmjet shumë metodave të përpunimit të
objekteve prej mermeri dhe travertine) metodat e mëposhtme për konsolidimin e
zbatimin konkret mbi mostrat e mermerit dhe të travertinës.
Metoda konsiston në trajtimin kimik me tre faza të mostrave:
Faza e parë: trajtimi i mostrave me tretësirën e acetatit të kalciumit.
Faza e dytë: trajtimi i mostrave me tretësirën e sulfatit të amonit, gjatë kësaj faze
trajtimi ndodh formimi i sulfatit të kalciumit në brendësi të poreve të objektit.
Faza e tretë: trajtimi i mostrave me tretësirën e oksalatit të amonit dhe formimi i
produktit përfundimtar, oksalati i kalciumit, i cili redukton numrin e poreve dhe/ose i
mbyll ato duke konsoliduar mostrën.
5.2.1 Parimi i metodës
Faza e parë e trajtimi të mostrave të mermerit dhe travertinës me tretësirën 5%
të acetatit të kalciumi (Ca(CH3COO)2)
Mostrat e mermerit dhe travertinës trajtohen me tretësirën 5% të acetatit të kalciumit
dhe lihen në qetësi për një farë kohe që ajo të depërtojë në brendësi të strukturës së
mostrës. Pas trajtimit mostrat thahen në një temperaturë mesatare 60-700C, në
termostat, kështu që në poret e materialit depozitohet acetati kristalin.
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Faza e dytë e trajtimit të mostrave të mermerit dhe travertinës me tretësirën 5%
të sulfatit amonit ((NH4)2SO4 )
Mostrat e mermerit dhe travertinës të fazës së parë trajtohen me tretësirë 5% të sulfatit
të amonit ku ndodh formimi i precipitatit të sulfatit të kalciumit i cili depozitohet në
poret dhe në pjesët difektoze të mostrave (krisje, thyerje etj). Ky precipitat nuk është
rezistent ndaj veprimit të faktorëve metereologjikë dhe nuk ka veti kohezive dhe
mbrojtëse, për këtë arsye sulfati i kalciumit duhet të transformohet në një komponent
më të qëndrueshëm.
Reaksioni që ndodh ndërmjet mostrave të mermerit dhe travertinës të trajtuar
paraprakisht me tretësirën e acetatit të kalciumit dhe sulfatit të kalciumit është:
Ca(CH3COO)2 + (NH4)2SO4 → CaSO4↓ + 2CH3COONH4

(5.1)

Faza e tretë e trajtimit të mostrave të mermerit dhe travertinës me tretësirën 5%
të oksalatit të amonit ((NH4)2C2O4)
Në këtë fazë mostrat e mermerit (të trajtuar sipas fazë së dytë) trajtohen me tretësirë
5% të oksalatit të amonit. Në këtë fazë kemi formimin e oksalatit të amonit shumë i
patretshëm, mikrokristalin dhe koherent me strukturën e mostrës. Veprimi i oksalatit
të amonit me sulfatin e kalciumit të formuar në fazën e dytë të trajtimit ndodh sipas
reaksionit të mëposhtëm:
CaSO4↓ + (NH4)2C2O4→ CaC2O4↓ + (NH4)2SO4

(5.2)

Komponimet e tretshëm si acetati i amonit, sulfati i amonit, etj., janë shumë të
tretshëm në ujë, largohen me larje të zakonshme, duke lënë vetëm oksalatin e
kalciumit të depozituar, i cili redukton/mbyll poret dhe difektet strukturore të
materialit. Ndër komponimet e formuara nga reaksionet acide në sipërfaqen e
materialeve gëlqerore, vetëm oksalatet e kalciumit janë të patretshëm [Torraca, 2007].
Oksalati i amonit i formuar është shumë i patretshëm, tretshmëria e tij në ujë në
temperaturë 130C është 0.00067 g/100 g ujë [Korestelev,1969; Weast, 1971-1972].
Në rast se oksalati i kalciumit mund të formohet në formë të hidratuar CaC2O4 ·H2O,
ai përsëri është shumë i patretshëm. Që të formohet një precipitat i lidhur fort me
materialin e objektit duhet që trajtimi të përsëritet shumë herë, formimi i oksalatit të
jetë gradual, gjë që kërkon shumë kohë dhe material, por duke patur parasysh vlerat e
mëdha të objekteve kulturore, është e justifikueshme kostoja e lartë e mbrojtjes së
tyre. Kjo metodë konsolidimi është aplikuar në forma të ndryshme në shumë
institucione të vendeve të ndryshme që studiojnë ruajtjen e objekteve të trashëgimisë
kulturore.
5.2.2 Materialet e studimit
5.2.2.1 Mermeri
Mostrat e mermerit të përdorura në këtë studim janë marrë nga pllakat e Piramidës
(Qëndra Kulturore e Tiranës) që është ndërtuar në vitet 1986-1988. Për eksperiment u
përdorën copa të mermerit të bardhë, pa defekte, pa ngjyra dhe uniforme. Mostrat e
mermerit u prenë në formë paralelpipedi me gjatësi 25 ± 1mm dhe gjerësi 7 mm
Figura 5.1.
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Figura 5.1 Mostrat e mermerit në formë paralelpipedi me gjatësi 25 ± 1mm
5.2.2.2 Travertina
Travertina u zgjodh prej pllakave nga të cilat është veshur fasada e Ministrisë së
Drejtësisë. Mostrat e travertinës u prenë në formë paralelpipedi me gjatësi 25 ± 1mm
dhe gjerësi 7mm Figura 5.2.

Figura 5.2 Mostrat e travertinës në formë paralelpipedi me gjatësi 25 ± 1mm
Për të larguar mbetjet dhe pluhurat pas përpunimit mostrat e travertinës dhe mermerit
lahen me ujë të rrjedhshëm për disa minuta, pastaj me ujë të distiluar 2-3 herë duke i
tundur në mënyrë që të largohen grimcat e imta të përpunimit. Mostrat lihen të
zhytura në ujë të distiluar për 2-3 orë dhe shpërlahen përsëri me ujë të distiluar. Së
fundi lahen me një sasi të alkolit etilik dhe lihen të thahen mbi letër filtri. Për të
larguar plotësisht lagështirën mostrat thahen në termostat për 6 orë në temperaturën
700C, 6 orë në temperaturën 1000C, dhe 12 orë në temperaturën 1250C.
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Figura 5.3 Ruajtja e mostrave të përgatitura
Janë përgatitur në total 36 mostra, të ndara në 6 grupe. Secili grup përmban 3 mostra
mermeri dhe 3 mostra travertinë. Një grup mostrash të patrajtuara shërben si provë e
bardhë.

Figura 5.4 Mostrat e mermerit dhe travertinës

5.2.3 Përgatitja e tretësirave për trajtimin e mostrave
Për konsolidimin e mostrave të mermerit dhe travertinës janë përdorur tretësira 5% të
reaktivëve. Reaktivët u përdorën të cilësisë AR. Për të përgatitur tretësirat përkatëse
bazohemi në tretshmërinë e tyre në ujë për secilin rast.
Acetati i kalciumit ekziston në tri gjëndje hidratimi, si: acetat kalciumi
Ca(CH3COO)2, acetat kalciumi monohidrat Ca(CH3COO)2·H2O, acetat kalciumi
dihidrat Ca(CH3COO)2·2H2O.
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Tabela 5.1. Tretshmëria në ujë e acetatit të kalciumit në temperaturën 250C dhe
1000C.
[Korestelev,1969; Weast, 1971-1972]
Komponimi

Tretshmëria në ujë

Temperatura

34.3 g/100g

250C

29.7 g/100g

1000C

39.8 g/100g

250C

34.5 g/100g

1000C

45.7 g/100g

250C

40.6 g/100g

1000C

Ca(CH3COO)2

Ca(CH3COO)2·H2O

Ca(CH3COO)2·2H2O

Për përgatitjen e tretësirës 5% (masë/vëllim) të acetatit të kalciumit u morën 55.700g
produkt monohidrat, treten në ujë dhe tarohen në balonë 1 litër. Tretësirat ruhen në
vend të freskët deri në një javë, në rast se përdoret ujë i distiluar tretësira është e
qëndrueshme deri në një muaj.
Tabela 5.2. Tretshmëria në ujë e sulfatit të amonit në temperaturën 00C, 200C dhe
1000C. [Korestelev,1969; Weast, 1971-1972]
Komponimi

(NH4)2SO4

Tretshmëria në ujë

Temperatura

70.6 g/100g

00C

75.6 g/100g

200C

1003.8 g/100g

1000C

Oksalati i amonit është një nga komponimet që ka tretshmëri të kufizuar në ujë.
Tabela 5.3. Tretshmëria në ujë e oksalatit amonit në temperaturën 00C, 200C dhe
1000C. [Korestelev,1969; Weast, 1971-1972]
Komponimi

(NH4)2C2O4·H2O
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Tretshmëria në ujë

Temperatura

2.6 g/100g

00C

11.8 g/100g

500C

25.8 g/100g

1000C
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Oksalati i amonit e humbet ujin në temperaturën 68-1330C. Tretësira e ngopur në
200C përmban 4.25 g kripë anhidër në 100g/tretësirë.
Për ta përgatitur tretësirën 5% të oksalatit të amonit peshohet 57.3g produkt
monohidrat i cilësisë AR, tretet në ujë të ngrohtë (500C-600C) dhe kalohet në balon e
taruar 1 litër. Lihet të ftohet dhe tarohet në volumin 1L. Tretësira e përgatitur ruhet në
vend të errët dhe të freskët dhe përdoret për një muaj nëse ruhet në këto kushte
5.2.4 Optimizimi i kohës së trajtimit të mostrave
Për të përcaktuar kohën optimale të tharjes së mostrave gjatë proçedurave të trajtimit
kimik të tyre u kryen një seri eksperimentesh me mostrat e mermerit dhe travertinës.
Për të realizuar këtë, u përgatitën një seri e veçantë e mostrave të mermerit dhe
travertinës të cilat përpunohen njësoj si mostrat për trajtimin kimik (pastrim, larje,
tharje, peshim). Mostrat që do eksperimentohen zhyten në ujë të distiluar në 200C ku
lihen me interval kohë të caktuar: 10, 20, 30 dhe 40 minuta. Pas kësaj kohe ato
kullohen dhe thahen në temperatura të ndryshme nga 10, 20, 30, 40, 50 dhe 60
minuta.
Në të njëjtën mënyrë veprohet kur kryhet trajtimi i mostrave me tretësirat përkatëse.
Pasi mostrat thahen dhe ftohen, kryhet peshimi. Tharja quhet e përfunduar kur pesha e
mostrës pas trajtimeve termike të njëpasnjëshme mbetet konstante. Rezultatet e
tharjes paraqiten në Shtojcën nr.1. Gjatë proçesit të lagies së mostrave në intervale të
ndryshme kohe, u vu re që pas 30 min. lagie mostrat nuk shtonin më në peshë. Kështu
që mostrat u lanë të ngopen me ujë si dhe në tretësirat përkatëse për kohën prej 30
min. Pas 30 min mostrat kullohen dhe thahen, ku dhe optimizohet koha e tharjes.
Bazuar në proçesin e tharjes së mostrave arritëm në përfundimin që, mostrat e lagura
me ujë të distiluar thahen relativisht shpejt, brenda 20 min në 700C dhe 25 min. në
600C.
Mostrat e mermerit thahen më shpejt se mostrat e travertinës për arsye se thithin më
pak ujë, për shak të porozitetit më të vogël.
Në rastin e mostrave të trajtuar me tretësirat përkatëse, siç përshkruhet në proçedurën
e trajtimit të mostrave me tretësirat konsoliduese, koha e qëndrimit të mostrave është
30 min. Fillimisht mostrat trajtohen me tretësirën e acetatit të kalciumit, kullohen,
thahen, deri në peshë konstante. Pastaj trajtohen me tretësirën të sulfatit të amonit dhe
pasi realizohet tharja si në rastin e parë, trajtohen me tretësirën e oksalatit të amonit,
ku ndiqet e njëjta porçedurë tharje si në trajtimin me acetat kalciumi. Në këtë mënyrë
u përgatitën dy seri mostrash: një seri për T = 600C dhe një seri për T = 700C.
Rezultatet përkatëse paraqiten në Shtojcën nr.1.
5.2.1 Trajtimi i mostrave të mermerit dhe travertinës me tretësirat
konsoliduese
Në bazë të studimit të një burimi të gjerë literature rreth problemeve të trajtimit të
objekteve të mermerit, travertinës dhe gurëve të tjerë të kryera nga institucione të
shumta të vendeve të ndryshme, u krijua baza e nevojshme teorike për përpilimin e
një metodike të përshtatshme për trajtimin e mostrave në studim. Mostrat e mermerit
dhe travertinës para se të trajtohen me tretësirat konsoliduese vendosen në termostat
në temperturën 700C, për 15 min. ky proçes ka si qëllim të çlirojë poret nga ajri dhe
nga lagështira e mundshme. Prania e ajrit e hidrofobizon materialin e mostrës dhe
pengon depërtimin e tretësirave imprenjuese në thellësinë e tyre. Mostrat trajtohen me
tretësirë kimike 5% [Karatasios, 2009] në mënyrë që të formojnë precipitate të

Rihana Terziu

42

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike
patretshëm brenda tyre. Në këtë studim janë përdorur tri faza trajtimi të mostrave me
tretësirën 5% e acetatit të kalciumit Ca(CH3COO)2·2H2O për 60 min. në temperaturën
200C në mënyrë që tretësira të depërtojë në brendësi të mostrës. Pas 60 min mostra
kullohet për 10 min dhe thahet në temperaturën 700C për 30 min, në fazën e dytë
mostrat trajtohen me tretësirën 5% të sulfatit të amonit (NH4)2SO4, në këtë rast
aplikohet e njëjta mënyrë trajtimi dhe tharje si në fazën e parë. Mbas imprenjimit me
tretësirën e sulfatit të amonit, mostrat zhyten në tretësirën 5% të oksalatit të amonit
(NH4)2C2O4·H2O dhe ndiqet e njëjta mënyrë e tharjes. Në këtë rast proçesi i
imprenjimit me tretësirën e oksalatin e amonit përsëritet dy herë, për tu siguruar që
reaksionet e formimit të oksalatit të kalciumit janë realizuar. Pas përfundimit të tre
fazave të trajtimit mostrat zhyten në ujë të distiluar për 10 min dhe lëvizen herë pas
here në mënyrë që të largohen komponentët e tretshëm, që rezultojnë nga reaksionet e
imprenjimit (acetati i amonit, sulfati i amonit dhe oksalati i amonit). Pastaj thahen për
30 min si më lart. Mostrat e mermerit dhe travertinës i nënshtrohen përkatësisht 10,
20, 30, 40 dhe 50 trajtimeve, duke matur çdo herë rritjen e peshës e cila pasqyrohet në
tabelat e mëposhtme.
Tabela 5.4. Pesha (P) dhe shtesa në peshë (D) për një grup mostrash mermeri dhe
travertine pas 10,20,30,40 dhe 50 trajtimesh.
Mostrat e
mermerit
dhe
travertinës

Prova e
bardhë

Pesha e mostrave për çdo trajtim (g)

Shtesat në peshë të mostrave për çdo trajtim(mg)

(P0)

P10

P20

P30

P40

P50

D10

D20

D30

D40

D50

T1

3.3605

3.3712

3.3781

3.3876

3.3982

3.413

10.7

17.6

27.1

37.7

52.5

T2

3.9923

3.9951

3.9994

4.0006

4.0081

4.0156

2.8

7.1

8.3

15.8

23.3

T3

4.3097

4.3123

4.323

4.3243

4.3274

4.3358

2.6

13.3

14.5

17.7

26.1

M1

3.326

3.3271

3.331

3.3344

3.3395

3.3502

1.1

5

8.4

13.5

24.2

M2

4.3923

4.3931

4.3988

4.404

4.4132

4.431

0.8

6.5

10.1

20.9

38.7

M3

4.043

4.044

4.0498

4.0552

4.0633

4.0812

1

6.8

12.2

20.3

38.2

Tabela 5.5. Shtesa në peshë (D) dhe shtesa specifike për një grup mostrash mermeri
dhe travertine pas 10,20,30,40 dhe 50 trajtimesh.
Mostrat e
mermerit
dhe
travertinës

Prova e
bardhë
(P0 ) (g)

D10

D20

D30

D40

D50

d 10

d 20

d 30

d 40

d 50

T1

3.3605

10.7

17.6

27.1

37.7

52.5

3.18

5.24

8.06

11.22

15.62

T2

3.9923

2.8

7.1

8.3

15.8

23.3

0.7

1.78

2.8

3.96

5.84

T3

4.3097

2.6

13.3

14.5

17.7

26.1

0.6

3.09

3.36

4.11

6.06

M1

3.326

1.1

5

8.4

13.5

24.2

0.33

1.5

2.53

4.06

7.28

M2

4.3923

0.8

6.5

10.1

20.9

38.7

0.18

1.48

2.3

4.76

8.81

M3

4.043

1

6.8

12.2

20.3

38.2

0.25

1.68

3.02

5.02

9.45
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Shtesa specifike të mostrave për çdo trajtim
(mg)
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Grafiku 5.1. Paraqitja grafike e shtesës specifike të mostrave për çdo trajtim (mg)
nga numri i trajtimeve për mostrat e mermerit (M) dhe travertinës (T).
Në tabelat 5.4 dhe 5.5 paraqitet varësia e peshës (P), shtesa në peshë të mostrave (D)
dhe shtesat specifike të mermerit dhe travertinës (grafiku 5.1) pas 10, 20, 30,40 dhe
50 trajtimeve. Mostrat u ndanë në 6 grupe, secili grup përmban tre mostra mermeri
dhe tre mostra travertine. Shtesat në peshë të mostrave llogariten sipas ekuacionit:
Dx = Px– P0

5.1

ku:
Px- është pesha e mostrave mermer dhe travertinë pas çdo trajtimi (g):
P0- Pesha e provës së bardhë (g)
Ndërsa shtesat specifike për çdo mostër llogaritet sipas ekuacionit:
D

dX = P x.

5.2

X

Siç shihet në tabelat dhe Grafikun 5.1, rezultatet e rritjes së peshave të mostrave janë
më të qarta, më të rregullta, pa luhatje dhe në mënyrë lineare sidomos për mostrat e
travertinës. Mostrat e mermerit paraqesin shmangie në trajtimet fillestare, derisa
krijohet shtresa fillestare e oksalatit të kalciumit dhe pastaj rritja bëhet më e dukshme
dhe më e stabilizuar në 40-50 trajtime. Devijimi në trajtimet e para (1-10 trajtime)
mund të shpjegohet me faktin e depozitimit të kristaleve fillestare të oksalatit mbi
strukturën kompakte të mermerit, pra me vështirësisë së fillimit të krijimit të shtresës
së nevojshme për depozimet në vijim.
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KAPITULLI 6
6
6.1

METODAT TESTUESE FIZIKO-MEKANIKE
Poroziteti dhe dendësia

6.1.1 Përcaktimi i dendësisë me anë të medodës së Arkimedit
Poroziteti siç theksohet në pjesën teorike është një nga vetitë fizike e materialeve të
ngurta dhe një nga faktorët më të rëndërishëm që ndikon në vetitë mekanike të
materialit. Dendësia është një pasqyrim i drejtpërdrejtë i porozitetit të materialeve.
Dendësia e mostrave të mermerit dhe travertinës para dhe pas trajtimit është
përcaktuar duke përdorur metodën e Arkimedit. Bazuar në këtë metodë janë
përcaktuar: pesha e mostrës së thatë (m1) dhe pesha e mostrës së ngopur e zhytur në
lëng (që në rastin tonë është përdorur etanol) (m2). Pesha (m2) është njohur si masa e
Arkimedit [Hall and Hamilton, 2016]. Nga përcaktimi i peshave përkatëse llogarisim
dendësinë e mostrave të mermerit dhe travertinës sipas ekuacionit të mëposhtëm:
m1
ρ0
1 -m2

𝑑=m

6.1

ku:
ρ- dendësia e mostrës (g/ml);
m1- masa e mostrës (g);
m2- masa e mostrës në lëng (g);
ρ0– dendësia e lëngut (etanolit) në temperaturën e ambientit.
Duke ditur dendësinë e mostrës (6.1) mund të llogaritet dhe vëllimi i mostrës sipas
barazimit:
𝑉𝑚 = 𝑚1 − 𝑚2 /𝜌𝑚
6.2
Metoda e Arkimedit është konceptualisht e thjeshtë por shpesh mund të hasim gabime
gjatë matjes së sasisë së mostrave [Hall and Hamilton, 2016].
Në rastin e përcaktimit të peshës së mostrës së thatë (m1), mostra duhet plotësisht e
thatë pa ndryshime termike të përbërjes ose strukturës së materialit, si dhe në rastin e
përcaktimit të peshës së mostrës së ngopur e zhytur në lëng duhet të ruhet vëllimi i
lëngut sepse mund të kemi avullimin e tij gjatë matjeve.

Rihana Terziu

45

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike
6.1.2 Rezultate
Të dhënat e peshës dhe dendësisë të marra sipas metodës së Arkimedit për mostrat e
mermerit dhe të travertinës para dhe pas trajtimit janë paraqitur në grafikun 6.1 dhe
6.2

Grafiku 6.1. Pesha dhe Dendësia pas çdo trajtimi për mostrat e mermerit.

Grafiku 6.2. Pesha dhe Dendësia pas çdo trajtimi për mostrat e travertinës.
6.1.3 Diskutime
Siç pasqyrohet në paraqitjen grafike 6.1a dhe 6.2 a, pesha e mostrave të mermerit dhe
travetinës pas 10, 20 dhe 50 trajtimeve ndryshon. Si për mermerin ashtu dhe për
travertinën kemi një rritje të peshës pas çdo trajtimi, që shpjegohet me faktin e
depozitimit të kristalitëve të oksalatit të kalciumit në sipërfaqen e këtyre materialeve.
Sikurse duket nga Grafiku 6.1 a dhe 6.2 a, për mermerin, kjo rritje është më pak e
dukshme se sa për travertinën, për vetë faktin se travertina është shumë më poroze se
sa mermeri. Ndryshimi në porozitet i këtyre materialeve bën që të ndikohet edhe
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qendrueshmëria e shtresës së oksalatit të depozituar në sipërfaqe të tyre. Në Grafikun
6.1b dhe 6.2b paqyrohet varësia e dendësisë ndaj numrit të trajtimeve për mostrat e
mermerit dhe travertinës.
Teorikisht, dendësia e kalcitit është 2.711 g/cm3, dendësia e oksalatit te kalciumit
është 2.12 g/cm³ dhe dendësia e oksalatit të kalciumit monohidrat është 2.2 g/cm3.
Oksalati i kalciumit (dihidrat apo monohidrat) ka dendësi 19 - 20 % më të ulët se
karbonati i kalciumit.
Duke ditur se, dendësisa është raport i masës (m) ndaj vëllimit (V) dhe teorikisht me
rritjen e masës pritet edhe rritja e dendësisë.
Bazuar në matjet tona eksperimentale (Grafiku 6.1dhe 6.2) dendësia zvogëlohet pas
çdo trajtimi. Kjo për arsye sepse formimi pllakëzave kristaline të okslalatit që
depozitohet në sipërfaqen e mermerit dhe travertinës duke bërë të mundur mbylljen e
poreve dhe difektet strukturore të materialit krijon një vëllim përfundimtar më të
madh se sa ai teorik. Depozitimi i kristalitëve të oksalatit në fomë pllakëzash në
sipërfaqen e mermerit dhe travertinës, i cili duket qartë dhe në matjet e kryera me
mikroskopi elektronike të ndërthurur me tufë jonesh galiumi të fokusuara (SEM-FIB)
është disi më voluminoz (midis pllakëzave ka hapësira) se sa materiali fillestar.
Kështu që, rritja e volumit të mostrave çon në zvogëlimin e dendësisë.
Dendësia fillestare për mostrën e mermerit është 2.6980 g/ml, dhe pas 50 trajtimeve
ajo zvogëlohet deri në 2.5003 g/ml. Ndërsa për travertinën dendësia fillestare është
2.7131 g/ml dhe pas 50 trajtimeve zvogëlohet deri në 2.5356 g/ml.
6.2

Përcaktimi i porozitetit, shpërndarja e madhësisë së poreve dhe sipërfaqja
specifike me anë të metodave indirekte

Në këtë studim për përcaktimin e porozitetit, shpëndarjen e madhësisë së poreve dhe
sipërfaqja specifike e mostrave të mermerit dhe travertinës para dhe pas çdo trajtimi
janë përdorur metoda gaz porozimetrike dhe porozimetria me mërkur.
6.2.1 Metoda gaz porozimetrike
Azoti (në 77K) është gazi më i zakonshëm ose më i përshtatshëm që përdoret për
karakterizimin e sipërfaqes dhe mezoporeve. Në këtë studim, sasia e gazit të
adsorbuar është përcaktuar nga një metodë vëllimetrike (Figura 6.1). Aparatura që
është përdorur është një aparaturë vëllimetrike prej qelqi siç paraqitet në mënyrë
skematike në Figurën 6.1. Kjo aparaturë përbëhet nga pompa e vakumit cetrifugale që
realizon vakum të rendit 10-5 atmosferë (10-2mm kollonë mërkur). Sensor tip Pirani i
cili përdoret për matjen e vakumit me interval matje 0.1-100 Pa. Enë Dewar për
matjen e azotit të lëngët, bombol azoti ose heliumi dhe rezervuari për azotin e lëngët.
Sensori i tipit Greisinger përdoret për matjen e presionit të azotit në skemë me saktësi
100 Pa. Furrë elektrike për nxehjen e mostrës, ena standarte për mbatjen e mostrës,
termoçifti i cili përdoret për matjen e temperaturës së furrës. Rubineti e qelqit ku
rubineti: R1- shërben për të mbyllur enën e mostrës; R2 –shërben për ndarjen e enës së
mostrës nga rezervuari;, R3– përdoret për evakumin e aparaturës si dhe rubineti R4- e
cila lejon futjen e gazit (helium ose azot).
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Figura 6.1 Skema e aparaturës për matjen e sasisë së azotit të adsorbuar.
6.2.2 Proçedura eksperimentale
Përpara se të fillohen matjet e sasisë së gazit të adsorbuar, aparatura evakuohet me
anë të pompës rreth 45- 50 min. Ena e mostrës mbyllet me anë të rubinetit (R1) dhe
shkëputet nga aparatura, peshohet me peshore analitike me saktësi 0.0001g. Para
analizës duhet të bëhet degazimi i mostrës në temperaturën 1500C për 60 min. Mostra
futet në enë dhe lidhet me aparaturën dhe në fund vendoset në një furrë ku mbahet nën
nxehtësi dhe evakuohet derisa të realizohet degazimi i plotë i saj. Kjo kuptohet kur
matësi i presionit PIRAN ruan vlerën 40 Pa. Ky proçes është tepër i rëndësishëm pasi
bën të mundur largimin e ajrit të ndajthithur nga poret. Pas proçesit të degazimit
peshohet mostra bashkë me enën me saktësi për të përcaktuar peshën e mostrës që
analizohet. Pas peshimit, ena e mostrës lidhet sërisht me aparaturën dhe zhytet brenda
në enën DEWAR, të mbushur me azot të lëngët në t = -1960C (77 K) dhe gjatë gjithë
kohëzgjatjes të matjeve mbahet konstant niveli i azotit të lëngët në të. Kryhet
evakuimi i aparaturës sëbashku me enën e mostrës, derisa matësi i presionit PIRAN
tregon një vlerë konstante. Intervalet e matjes janë 0.1 deri në 1000 Pa. Përpara
fillimit të matjeve kryejmë larjen e rezervuarit të gazit me azot (N2) për 2-3 herë duke
mbajtur gjithnjë të mbyllur rubinetin e enës ku ndodhet mostra. Mbyllet ena e mostrës
me rubinetin (R1), në hapësirën e lirë (rezervuarin e gazit dhe zonën ndërmjet
rubinetave të qelqit R1 dhe R2) lëshohet azot nga bombola deri në një presion të
caktuar dhe shënojmë vlerën e tij që e lexojmë në treguesin digital të sensorit të
presionit PIRAN. Pasi bëhet matja e presionit në hapësirën e lirë, hapet rubineti i enës
së mostrës në mënyrë që gazi të futet në enë dhe pritet derisa të vendoset ekuilibri
midis dy enëve. Meqënëse këtu fillon dhe adsorbimi i azotit nga mostra kërkohet kohë
që të arrihet ekuilibri. Kur presioni në sensor mbetet konstant, është arritur ekuilibri.
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Koha për arritjen e ekuilibrit në këtë rast është 15-20 min., pritet dhe 5 min në mënyrë
që tregimi i fundit i sensorit të presionit të mos ndryshojë. Regjistrohet kjo vlerë e
presionit, vlerë e cila është presioni i ekuilibrit për pikën e parë të izotermës së
adsorbimit. Mbyllet rubineti i enës së mostrës (R1), lëshohet azot në hapësirën e lirë,
deri në një presion tjetër më të lartë se presioni i parë dhe proçedura përsëritet derisa
arrihet presioni atmosferik i ditës. Pas këtij momenti presioni nuk ndryshon dhe çdo
sasi e gazit të shtuar në enën e mostrës kthehet në gjendje të lëngët. Pas proçesit të
adsorbimit fillon proçesi i desorbimit duke ulur presionin e azotit brenda rezervuarit.
Në të njëjtën mënyrë regjistrohen dhe izotermat e desorbimit gjatë vendosjes së
mostrave nën vakum. Të dhënat e marra në këtë proçes çojnë në ndërtimin e
izotermave të adsorbimit-desorbim dhe në llogaritjen e parametrave të adsorbimit,
vëllimin e përgjithshëm të poreve, sipërfaqes specifike si dhe shpërndarjen integrale
dhe diferenciale të poreve.

6.2.2.1 Përcaktimi i vëllimit të hapësirës së lirë (vëllimi i vdekur) së aparaturës
dhe i mostrës
Para matjes të izotermës së adsorbimit duhet të përcaktohet fillimisht në mënyrë
vëllimetrike hapësira e lirë (vëllimi i vdekur i aparaturës), e cila përfshin rezervuarin e
gazit dhe hapësirën midis rubinetave të qelqit R1 dhe R2. Në vëllimin e vdekur ose
hapësirën e lirë maten dy madhësi, që janë presioni atmosferik p0 dhe presioni p1. Në
rezervuarin e gazit dhe hapësirën midis rubinetave të qelqit R1 dhe R2 lejohet të hyjë
ajër, deri në një presion të matur P0 prej rreth 0.1MPa. Pasi presioni stabilizohet hapet
rubineti i mostrës dhe matet presioni P1. Në të njëjtën mënyrë veprohet për të
përcaktuar vëllimin e enës VEM, vetëm se në këtë rast merret një vëllim i mostrës i
njohur i barabartë me zero. Rezervuari i gazit përpara çdo matjeje mbushet deri në një
presion të njohur P0. Ena e mostrës është evakuar paraprakisht. Pas zgjerimit të gazit
në enën e mostrës në të gjithë vëllimin kemi presionin e ri P1. Përcaktimin i vëllimit të
enës së mostrës VEM dhe të mostrës VM bëhet duke përdorur Helium. Bazuar në ligjin
e gazeve ideale përcaktojmë vëllimin e rezervuarit të gazit VRG dhe hapësirën midis
rubinetave të qelqit VRQ. sipas ekuacioneve të mëposhtme.
P0VRG = P1 (VRG + VRQ + VEM)

6.3

VM = (1-P0/P1) VRG + VRQ + VEM

6.4

Për përcaktimin e vëllimit të enës ku ndodhet mostra vëllimi i njohur i mostrës VM
merret i barabartë me zero, nga ku rezulton:
VEM = (P0/P1-1) VRG – VRQ

6.5

Matjet realizohen në temperaturën e ambientit kështu që, adsorbimi i heliumit mbi
sipërfaqen e adsorbentit është shumë i vogël dhe i neglizhueshëm.
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6.2.2.2 Llogaritja e sasisë së azotit të adsorbuar
Duke ditur vëllimin e rezervuarit dhe vëllimin e zonës midis dy rubinetave R1dhe R2,
si dhe presionin para dhe pas adsorbimit, përcaktojmë sasinë e materialit në hapësirën
e lirë duke përdorur ekuacionin e gazeve ideale:
(𝑃
)𝑉
−𝑃
∆nRG = 1𝑅𝐺 𝑅𝑇0𝑅𝐺 𝑅𝐺
6.6
𝑅𝐺

∆nRQ =

(𝑃1𝑅𝑄 −𝑃0𝑅𝑄 )𝑉𝑅𝑄

6.7

𝑅𝑇𝑅𝑄

Duke ditur presionet e matura në enën e mostrës para dhe pas hapit të adsorbimit, si
dhe vëllimet e njohura të enës së mostrës VEM dhe të mostrës VM, gjejmë sasinë e
materialit të adsorbuar në fazën e gaztë.
(𝑃
)(𝑉𝐸𝑀 −𝑉𝑀 )
−𝑃
∆nRQ = 1𝐸𝑀 0𝐸𝑀
6.8
𝑅𝑇
𝑀

Sasia e materialit të adsorbuar gjatë një hapi adsorbimi Δnads del si diferencë e bilancit
të përgjithshëm të sasive të materialit. Sigurisht aq gaz sa ka hyrë në zonën e enës së
mostrës, po aq ka dalë nga rezervuari i gazit.
∆nRG = ∆nRQ + ∆nEM + ∆nads

6.9

Ndryshimi i sasisë së materialit ΔnRQ në zonën e rubinetave të qelqit midis rubinetave
R1 dhe R2 është vetëm një korrigjim. Ndryshimi i sasisë së materialit në rezervuarin e
gazit ΔnRG, nga pikëpamja sasiore është po aq i madh sa shuma e tre ndryshimeve të
tjera të sasisë së materialit. Vlera e llogaritur e sasisë së materialit të adsorbuar i
përket një hapi adsorbimi. Në paraqitjen grafike të një izoterme, kemi shumimin e
sasisë së materialit të çdo hapi të veçantë, në mënyrë që të marrim një paraqitje
grafike të sasisë së përgjithshme të materialit të adsorbuar kundrejt presionit.
Normalisht sasia e materialit të adsorbuar i referohet masës së adsorbentit9.
6.2.2.3 Përcaktimi i vëllimit të poreve, rrezja kapilare, rrezja e poreve dhe
sipërfaqja specifike
Për të përcaktuar vëllimin e poreve janë përdorur metoda të ndryshme. Një nga këto
metoda është ajo e Gurvitch, ku vëllimi i poreve mund të përcaktohet nga izoterma e
adsorbimit. Kur arrihet ngopja P/P0≈1, vëllimi i adsorbateve të ndryshme në gjendje
të lëngët është kostant dhe kjo qendrueshmëri tregon se poret janë të mbushura. Sasia
e materialit të adsorbuar mund të përdoret për të llogaritur vëllimin e poreve. Duke
ditur sasinë e gazit të adsorbuar në këtë stad, llogaritet vëllimi i poreve të mbushura
sipas barazimit:
𝑉𝑘𝑢𝑚 = 𝑛𝑎𝑑𝑠 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥
6.10

ku:
Vkum -vëllimi i poreve të mbushura në stadin e dhënë të proçesit të adsorbimit;

9

Për përcaktimin e sasisë së gazit të adsorbuar, vëllimit të hapësirës së lirë aparaturës dhe të mostrës jemi
bazuar në disertacionin me temë: “Studimi i Vetive Fiziko-Kimike të Argjilës së Goshicës në Gjendje Natyrore dhe
të Trajtuar” M.Sc Makfire SADIKU me udhëheqës Prof. Dr. Ilo MELE
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nads -numri i moleve të adsorbatit të adsorbuara deri në stadin e dhënë të proçesit të
adorbimit;
Vmax - Vëllimi maksimal i poreve
Presioni relativ ku ndodh kondensimi i poreve varet nga rrezja e poreve. Ekuacioni
Kelvin siguron një lidhje ndërmjet diametrit të pores dhe presionit të kondesimit të
pores [Trunschke, 2007].
Bazuar në ekuacionin i Kelvin-it rrezja kapilare rK llogaritet [Mele, 1994]:
𝑟𝐾 =

2𝜎𝑉𝑚

6.11

𝑃
𝑃0

𝑅𝑇𝑙𝑛

ku:
σ - tensioni siperfaqësor i adsorbatit
Vm - vëllimi molar
P0 -presioni i avullit të ngopur i adsorbatit për një sipërfaqe të rrafshtë të adsorbentit.
Meqënëse poret mbushen si rrjedhojë e kondesimit kapilar, rrezja e poreve (rp) do të
llogaritet sipas ekuacionit [Mele, 1994]:
rp = rK + tads

6.10

ku:
t- trashësia e shtresës së adsorbatit në muret e pores
Sipërfaqja specifike Ssp. (BET) llogaritet sipas barazimit [Trunschke, 2007]:
Ssp. = Nm*AX

6.11

ku:
Ax- sipërfaqja e një molekule të adsorbuar mbi sipërfaqe
Nm--numri i molekulave në një monoshtrestë plotë
6.2.3 Rezultate dhe Diskutime
6.2.4

Adsorbimi-desorbimi i N2 mbi sipërfaqen e mermerit dhe travertinës.

Adsorbim-desorbim i N2 mbi sipërfaqen e mermerit. Lloji i izotermës dhe modeli i
histerezës na jep një informacion mbi llojin e poreve të pranishme në adsorbent. Sasia
e azotit të adsorbuar në çdo presion (dhe temperaturë) paraqitet me anën e një
izoterme adsorbimi. Në presione të ulta kemi adsorbimin e azotit në sipërfaqen e
mostrës ose në pore me dimesione të vogla (mikropore). Me rritjen e presionit, kemi
rritje të mbulimit të molekulave të adsorbuara duke formuar kështu një monoshtresë.
Rritja e mëtejshme e presionit sjell fillimin e mbulimin në shumë shtresa, të cilat
shkaktojë mbulimin e plotë të mostrës, ku poret mbushen me lëng. Pastaj gazi i
adsorbuar zvogëlohet gradualisht duke avulluar gazin e kondesuar nga sistemi
[Valenzuela-Muñiz, 2012]. Vlerësimi i degës së adsorbim-desorbim të këtyre
izotermave dhe histerezës ndëmjet tyre na jep informacion mbi madhësinë, vëllimin
dhe sipërfaqen e poreve. Sasia e azotit të adsorbuar mbi sipërfaqen e ngurtë është
matur në presione të veçanta në lidhje me presionin relativ P/P0 të rendit 0.0075-0.989
në temperaturë konstante. Në grafikun 6.3 paraqiten izotermat e adsorbim-desorbim të

Rihana Terziu

51

Konsolidimi i Materialeve të Ngurta me Metoda Kimike
azotit në 77 K, të matura për mermerin e pa trajtuar dhe për mostrat e mermerit pas
10, 20, 30, 40 dhe 50 trajtimesh.

Grafiku 6.3. Varësia e sasisë së moleve te azotit të adsorbuara nga mostrat e
mermerit para dhe pas çdo trajtimi.
Bazuar në paraqitjen grafike të izotermës adsorbim-desorbim për mostrat e mermerit
para dhe pas trajtimit vërehet që me rritjen e numrit të trajtimeve mostrat paraqesin të
njëjtën formë izoterme. Në rastin e mermerit nuk shfaqet prania e histerezës, e cila
pritet në poret më të vogla se 4 nm. Në mikropore ndodh një rritje e konsiderueshme e
adsorbimit, për shkak të mbivendosjes së forcave sipërfaqësore. Pas 10 trajtimeve
kemi zhduljen e histerezës kjo për shkak të paqëndrueshmërisë së meniskut
hemisferik gjatë avullimit kapilar në poret me diametër më të vogla se rreth 4 nm
[Groen et al., 2003]
Adsorbim-desorbim i N2 mbi sipërfaqen e travertinës. Izotermat e adsorbim-desorbim
të azotit në 77 K të matura për travertinën e pa trajtuar dhe për travetinën e trajtuar
pas 10, 20, 30, 40, dhe 50 trajtime janë paraqitur në Grafikun 6.4. Adsorbimi në trupa
poroz varet shumë nga struktura e trupit, poroziteti dhe përmasat e poreve të tij.
Travertina është një material shumë poroz.
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Grafiku 6.4. Varësia e sasisë së moleve të azotit të adsorbuara nga mostrat e
travertinës para dhe pas çdo trajtimi.
Në presione të ulta kemi adsorbimin e azotit në sipërfaqen e mostrës ose në pore me
dimesione të vogla (mikropore), në rast se këto mikropore egszistojnë në mostrat e
travertinës. Me rritjen e presionit të gazit në vlerat e presionit relativ P/P0 në zonë
0.4.-0.9 kemi adsorbimin e gazit në shtresën e dytë dhe të tretë ku kemi kondesimin
kapilar, që ndodh në mesopore. Në rast e presionit relatin P/P0 mbi 0.9 ndodh
kondesimi në makropore.
Bazur në izotermat e adsorbim-desorbim të azotin në 77 K të mostrave të mermerit
dhe të travertinës me porozimetrinë me gaz, e cila konsiston në matjen e mikroporeve
(përcakton nanoporet), u vërtetua eksperimentalisht që kondensimi kapilar ndodh për
presion Pek > 0.8P0. Krahasuar me sipërfaqet e sheshta, mikro dhe makro poret
tregojnë një adsorbim të konsiderueshëm.
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6.2.5 Përcaktimi i sipërfaqes specifike për mostrat e mermerit dhe travertinës.
Sipërfaqja specifike për çdo mostër është përcaktuar me anë të ekuacionit BET. Me
rritjen e numrit të trajtimeve kemi një ulje të sipërfaqes specifike (Tabela 6.1). Për
mostrën e mermerit të patrajtuar sipërfaqja specifike është 8.23 m2/g, pas 10
trajtimeve është 6.91 m2/g, pas 20 trajtimeve është 5.93 m2/g, pas 30 trajtimeve është
6.17 m2/g, pas 40 trajtimeve zvogëlohet në 3.43 m2/g dhe pas 50 trajtimeve zvogëlohet
në vlerë 2.74 m2/g. Ndërsa për mostrën e travertinës kemi ndryshim të sipërfaqes
specifike nga 16.5 m2/g për mostrën e patrajtuar dhe zvogëlohet në 8.09 m2/g pas 50
trajtimesh.
Tabela 6.1. Sipërfaqja specifike (m2/g ) para dhe pas trajtimit për mostrat e mermerit
dhe travertinës.
2

2

Sipërfaqja specifike m /g e

Sipërfaqja specifike m /g e

mermerin

travertinë

Pa trajtuar

8.23

16.5

10

6.91

14.02

20

5.93

12.1

30

6.17

14.32

40

3.43

10.34

50

2.74

8.09

Numri i trajtimeve

Nga rezultatet e përftuara (Grafiku 6.5), në trajtimet e para sipërfaqja specifike ka
tendencë të zvogëlohet në të dyja rastet, sepse kristalitët depozitohen drejtpërdrejt në
zonat me energji maksimale siç janë poret. Me rritjen e numrit të trajtimeve (nga 10 20 trajtime) sipërfaqja specifike paraqet rritje për të dy materialet në shqyrtim, më e
vrojtueshme kjo në rastin e travertinës (Grafiku 6.5). Kjo rritje shpjegohet për shkak
se përveç depozitimit të kristalitëve në zgavrat (poret) e materialit, shtresat e para të
kristaliteve të oksalatit të depozituar mbi sipërfaqen joporoze të karbonatit, krijojnë
porozitet artificial (rrezja e poreve rritet nga 10 nm në 20 nm), i cili më pas vijon të
zvogëlohet gradualisht duke tentuar drejt një shtresë të njëtrajtshme të oksalatit të
kalciumit mbi sipërfaqe, gjë që vrojtohet nëpërmjet zvogëlimit të sipërfaqes specifike
pas 30 trajtimeve.
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Grafiku 6.5. Varësia e sipërfaqes specifike të mermerit dhe travertinës nga numri i
trajtimeve.
Bazuar në rezulatet e marra në rastin mostrës me 30 trajtime vërehet një zhvendosje
që varet nga stuktura e sipërfaqes dhe poroziteti fillestar i saj.
6.2.6 Shpërndarja e poreve sipas përmasave për mostrat e mermerit dhe
travertinës.
Metodat e llogaritjes së fuksionit të shpërndarjes së poreve sipas përmasave bazohen
në ndërtimin e lakoreve integrale dhe diferenciale të shpërndarjes [Mele, 1994]. Në
këtë rast ndërtimi i lakoreve të ndryshme të shpërndarjes na jep mundësinë që të
përfytyrojmë më mirë strukturën e materialit poroz. Në këtë mënyrë arrijmë të
kuptojmë se në ç’interval rrezeje ndodhen poret e mostrave të mermerit dhe
travertinës. Nga rezultatet e adsorbimit të azotit mbi sipërfaqen e mermerit dhe
travertinës ndërtojmë lakoret integrale dhe diferenciale të shpërndarjes. Lakoret
integrale të shpërndarjes japin varësinë e vëllimit të përgjithshëm të poreve nga rrezja
e tyre. Rrezja e poreve llogaritet sipas formulës (Ekuacion 6.12):

rp =rK +t ads
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Grafiku 6.6. Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve të mermerit para dhe pas
trajtimit nga rrezja e tyre.
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Grafiku 6.7. Varësia e vëllimit të përgjithshëm të poreve të travertinës para dhe pas
trajtimit nga rrezja e tyre.
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Lakoret diferenciale të shpërndarjes na japin informacion më të qartë se ç’interval
rrezeje kanë poret në mostrat e trajtuara. Grafikët e mëposhtëm tregojnë lakoren
diferenciale të poreve sipas rrezes së tyre.
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Grafiku 6.8. Lakoret diferenciale të shperndarjes së vëllimit të poreve sipas rrezes së
tyre për mostrat e mermerit para dhe pas trajtimit.
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Grafiku 6.9. Lakoret diferenciale të shpërndarjes së vëllimit të poreve sipas rrezes së
tyre për mostrat e travertinës para dhe pas trajtimit
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Diskutime
Bazuar në ndërtimin e lakoreve integrale dhe diferenciale të mësipërme për mostrën e
mermerit dhe travertinës, vërehet që me rritjen e numrit të trajtimeve (10-20 trajtime)
kemi një rritje të shkallës së porozitetit për shkak se shtresa e parë e kristaleve të
oksalatit të depozituar mbi karbonat është më poroze. Në këtë rast kemi një rritje të
rrezeve të poreve nga 10 nm-20 nm. Me rritjen e mëtejshme të numrit të trajtimeve
shtresat e kristaleve të oksalatit të formuar depozitohen në poret ekzistuese duke
zvogëluar kështu porozitetin (dhe rrezen e poreve nga 13 nm në < 5 nm) pas 50
trajtimeve. Kjo është e vlefshme si për travertinën ashtu edhe për mermerin. Paraqitja
e lakoreve integrale dhe diferenciale përkrahen plotësisht nga rezultatet e matjeve
SEM-FIB.
6.2.7 Përcaktimi i vëllimit të poreve dhe porozitetin për mermerin dhe
travertinën para dhe pas trajtimit.
Bazuar në numrin e trajtimeve sasia e materialit të adsorbuar në këtë fazë mund të
llogaritet nga volumi i mbushur i poreve sipas Ekuacionit 6.10:
Vkum = n a * Vmax
Tabela 6.2. Vëllimi i poreve para dhe pas trajtimit për mermerin.
Nr. Trajtimeve të
mermerit

3

Vporeve (cm /kg)

Pa trajtuar

10

20

30

40

50

173.68

171.92

201.67

134.75

125.85

98.34

Tabela 6.3. Vëllimi i poreve para dhe pas trajtimit për travertinën.

Nga të dhënat e tabelës 6.2 dhe 6.3 ndërtojmë grafikun e vëllimit të poreve nga numri
i trajtimeve për mermerin dhe travertinën.
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Grafiku 6.10. Paraqitja grafike e vëllimit të poreve nga numri i trajtimeve për
mermerin dhe travertinën.
Nga grafiku vërehet që kemi një ulje të vëllimit të poreve me rritjen e numrit të
trajtimeve. Për mostrat e pa trajtuara vëllimi i poreve është 173.68 cm3/kg dhe me
rritjen e numrit të trajtimeve zvogëlohet në vlerën 98.34 cm3/kg për mostrat e
mermerit. Në rastin e travertinës vëllimi i poreve për mostrën e patrajtuar është
223.11 cm3/kg duke u zvogëluar në vlerën 110.22 cm3/kg pas 50 trajtimeve.
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Grafiku 6.11. Varësia e porozitetit nga numri i trajtimeve për mermerin dhe
travertinën.
Diskutime
Nga paraqitja grafike e vëllimit të poreve (cm3/kg) në mostrat në studim rezultoi se
nga 0-10 trajtime vërehet një ulje e vëllimit të mostrave (në fakt teorikisht kjo pritej).
Ndërsa nga 10 në 20 trajtime vëllimi rritet, në fakt pritej e kundërta (shih shpjegimin
mësipër). Me rritjen e numrit të trajtimeve, zgavrat e formuara nga kristalet e rritura
shpejtë (të mëdhenj), fillojnë dhe mbushen me kristale më të vegjël duke ndryshuar
kështu gjeometrinë e zgavrave. Bazuar në rezulatet e marra në rastin e travertinës dhe
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mermerit me 30 trajtime vërehet një zhvendosje që varet nga stuktura e sipërfaqes dhe
poroziteti fillestar i saj. Kjo shpie në zvogëlimin gradual të poreve qoftë për mostrat e
mermerit qoftë për të travertinës. Me rritjen e mëtejshme të numrit të trajtimeve
shtresat e kristaliteve të oksalatit të formuara rishtaz depozitohen në poret ekzistuese
dhe të krijuara duke zvogëluar kështu sipërfaqen specifike si dhe porozitetin nga vlera
0.2 në 0.09 pas 50 trajtimeve për mostrat e travertinës dhe nga 0.144 zvogëlohet në
vlerën 0.07 pas 50 trajtimeve, duke shmangur kështu dukurinë e kapilaritetit që me
adsorbimin e ujit dhe ndryshimin e temperaturës sjell dëmtime/deformime strukturore
të materialeve në studim.
6.3

Porozimetria me mërkur

Porozimetria me mërkur është një tjetër metodë indirekte që mundëson përcaktimin e
madhësisë së poreve dhe sipëfaqes specifike me anë të depërtimit të mërkurit brenda
poreve të materialit duke ushtruar presion. Teoria e porosimetrisë së zhivës bazohet
në parimin fizik që një lëng (mërkuri) jo-veprues, dhe me lagshmëri të papërfillshme
ndaj sipërfaqeve të ngurta, nuk do të depërtojnë në poret e materialit, përderisa mbi të
ushtrohet një presion i mjaftueshëm i cili detyron hyrjen e tij në pore [Nagy and Vas,
2005]. Kjo metodë bazohet në matjen e volumit të mërkurit që futet brenda në pore si
funksion i presionit të aplikuar. Gjatë matjeve përfshihen vetëm poret në të cilën
mërkuri mund të depertojnë me anë të presionit që aplikohet, ku presioni varet nga
madhësia e poreve. Nga kjo metodë mund të zbulojmë një gamë të gjerë të madhësisë
së poreve nga mezo deri në makro-pore (2 nm-100 nm).
Porozimetri që është përdorur në këtë studim përbëhet nga një autoklavë cilindrike, e
cila është prej çeliku të llojit ATS 340, e përshtatshme për presione të larta me
përmasa 110 mm e gjatë, diametër 15 mm dhe vëllim 17 cm3 . Autoklava përmban një
piston i cili shtyhet me anën e presës hidraulike, e cila lëviz në mënyrë manuale.
Ventilimi i dyfishtë, me anë të së cilit krijohet vakum dhe lejon futjen e mërkurit në
material. Depozita e mërkurit, manometri Bourdon i cili shërben për matjen e
presioneve të ulta si dhe sensori DMS i cili mundëson matjen e presioneve të larta. Ky
sensor është shumë i ndjeshëm nga temperatura.
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Figura 6.2 Aparatura e porozimetrisë me mërkur.
6.3.1 Proçedura eksperimentale10
Mostrat e mermerit dhe travertinës të trajtuara dhe pa trajtuara me gjatësi 25± 1 mm
dhe gjerësi 7 mm u nënshtrohen matjeve me porozimetrinë me mërkur. Para se të
nisin matjet bëhet montimi dhe evakuimi i aparaturës ku me anë të manometrit
shikojmë nëse aparatura mban ose jo vakum. Evakumimi bëhet me pompë vakumi
Mostrat vendosen në cilindrin e çelikut, mbushet depozita e mërkurit dhe vendoset
mbi peshore ku përcaktohet sasia e mërkurit që futet në porozimetër gjatë matjeve.
Pasi sigurohemi që dalja e ventilimit që çon tek depozita e mërkurit është mbyllur,
hapim rubinetin që mundëson lidhjen e pompës së vakumit me depozitën e mërkurit
pastaj hapet ventilimi në mënyrë që të bëhet evakuimi i mostrës. Evakuimi i
aparaturës bashkë me mostrën ndërpritet herë pas here dhe shikohet nëse nanometri
ndryshon ose jo vlerën. Në rast se nuk kemi ndryshime të nanometrit themi që
aparatura është montuar në mënyrë të rregullt, në rast të kundërt, shikohet nëse kemi
ndonjë mospërputhje të mirë të pjesëve përbërëse të aparaturës ose çarjen e ndonjë
gomine. Proçesi i evakuimit të aparaturës bashkë me mostrën zgjat 10 min. Në këtë
fazë mbyllet rubineti i evakuimit të ventilimit dhe hapet dalja që të çon tek depozita e
mërkurit. Ngrihet depozita e mërkurit në mënyrë .që mërkuri ë rrjedhë në brendësi të
autoklavës cilindrike ku është vendosur mostra. Mërkuri nuk futet në poret e
materialit sepse në këtë rast ushtrohet vetëm një presion hidrostatik i mërkurit. Pasi
mërkuri futet në autoklavën cilindrike vendoset mbi peshore dhe pritet që ajo të
stabilizohet dhe matet sasia e mërkurit që futet në porozimetër. Që mërkuri të
depërtojë në mostrat e mermerit dhe travertinës ushtrojmë presion duke lëvizur para
pistonin. Presioni që ushtrohet përcaktohet me anë të sensorit DMS i cili duke qënë
shumë i ndjeshëm nga temperatura në fillim e lëmë të stabilizohet për 30 min. Ndërsa
koha e vendosjes së ekuilibrit të presionit është rreth 10-20 min. Gjithashtu për çdo

“STUDIMI I VETIVE FIZIKO-KIMIKE TË ARGJILËS SË GOSHICËS NË GJENDJE NATYRORE DHE TË
TRAJTUAR” Mr. Sc Makfire SADIKU me udhëheqës Prof. Dr. Ilo MELE.
10
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presion të ushtruar matet distanca ndërmjet pistonit dhe cilindrit me anë të matësit
manual. Për çdo mostër bëhen matjet deri në presionin 2000 bar.

Figura 6.3 Matja e mostrave me porozimetrinë me mërkur.
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6.3.2 Rezultate dhe diskutime
Madhësia e poreve do të përcaktohet sipas ekuacionit të Washburn-it (Ekuacioni 3.9):
2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑟 =
𝑃
Në këtë rast madhësia e këndit të kontaktit midis murit të pores merret e barabartë me
1400 dhe tensioni sipërfaqësor i mërkurit është 0.48 N.m-1 [Roels et al, 2000;
Lawrence and Jiang, 2017].
Në bazë të rezultateve të marra ndërtohet shpërndarja integrale (kumulative) dhe
shpërndarja diferenciale e poreve.

Grafiku 6.12. Shpërndarja integrale e poreve për mostrën e mermerit para dhe pas
trajtimit.

Grafiku 6.13 Shpërndarja integrale e poreve për mostrën e travertinës para dhe pas
trajtimit.
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Ndërtimi i lakoreve integrale dhe diferenciale na tregojnë qartë se në cilin interval
rrezeje ndodhen mostrat e mermerit dhe travertinës para dhe pas trajtimit.

Grafiku 6.14. Shpërndarja diferenciale të poreve për mostrat e mermerit para dhe
pas trajtimit.
Diskutimet
Duke u nisur nga lakoret e shpërndarjes diferenciale për mostrat e mermerit vërehet
që të gjitha mostrat kanë një maksimum të ngushtë dhe të mprehtë, e cila tregon që
poret ndryshojnë shumë pak nga njëra-tjetra në lidhje me përmasat.
Ky maksimum shfaqet në log r = 0.58-0.87 që ju përgjigjet madhësive të poreve 3.87.4 nm për mostrat para dhe pas trajtimit.
Për mermerin me 10 trajtime në kurbë e shpërndarjes diferenciale të poreve kemi dhe
dy maksimume më të lehtë në log r = 1.18-1.67 (r =15.1-46.7 nm), mermeri me 20
trajtime i shfaq këto maksimume në log r = 0.79-1.03 (r=6.1-10.7 nm), në mermerin
me 40 trajtime kemi dy maksimume të lehta në logr = 0.76-1.15 (r=5.7-14.1 nm)
ndërsa në mermerin me 50 trajtime kemi një maksimum shumë i lehtë në logr = 0.89
(r=7.7 nm).
Në Grafikun 6.15 tregohet përmbledhja diferenciale e poreve për mostrat e mermerit
para dhe pas trajtimit.
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Grafiku 6.15. Përmbledhja e lakoreve diferenciale e poreve për mostrat e mermerit
para dhe pas trajtimit.

Grafiku 6.16. Shpërndarjes diferenciale të poreve për mostrat e travetinës para dhe
pas trajtimit.
Grafiku tregon se për travertinën e patrajtuar maksimumi i kurbës së shpërndarjes së
poreve është në një interval rrezeje nga 4.2-19.5 nm. Për mostrën me 10 trajtime ky
maksimum vërehet në r =3.6-100 nm. Me rritjen e numrit të trajtimeve kemi një
zvogëlim të intervalit të rrezes nga r= 3.9- 5.2 nm pas 50 trajtimeve.
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Grafiku 6.17. Përmbledhja e lakoreve diferenciale e poreve për mostrat e travertinës
para dhe pas trajtimit.
Ndërtimi i lakoreve diferenciale dhe integrale na tregojnë qartë se në cilin interval
rrezeje ndodhen mostrat e mermerit dhe travertinës para dhe pas trajtimit.
Diskutime
Bazuar në Grafikun 6.14 e shpërndarjes diferenciale të mermerit të patrajtuar duket
qartë se numri i mezo dhe makroporeve në të është i ulët. Rritja e numrit të trajtimeve
10 dhe 20 fillimisht sjell një rritje të intervalit të rrezeve, gjë që duket qartë nga
shpërndarjet diferenciale përkatëse. Rritja e mëtejshme e numrit të trajtimeve, deri në
50 trajtime sjell zvogëlimin e mëtejshëm të mezo dhe makroporeve.
Nga shpërndarja diferenciale e poreve të travertinës se patrajtuar (grafiku 6.16) duket
qartë se numri i mezo dhe makroporeve në të është i lartë. Rritja e numrit të trajtimeve
(10 trajtime) fillimisht ka efekt negativ në numrin e poreve, gjë që duket qartë nga
shpërndarja diferenciale përkatëse (grafiku 6.16). Rritja e mëtejshme e numrit të
trajtimeve, 20 deri në 50 trajtime sjell zvogëlimin e mëtejshëm të mezo dhe
makroporeve (grafiku 6.16).
6.3.1 Përcaktimi i sipërfaqes së poreve për mostrat e mermerit dhe travertinës.
Nga matjet e realizuara me porozimetrinë me mërkur mund të njehsohet edhe
sipërfaqja e mostrave të mermerit dhe travertinës. Sipërfaqja llogaritet në bazë të
sasisë së mërkurit që ka depërtuar në pore, në varësi të vëllimit të mërkurit në poret e
materialit, i cili i referohet presionit maksimal. Në bazë të të dhënave ndërtojmë
varësinë e sipërfaqes në funksion të numrit të trajtimeve, për mostrat e mermerit dhe
travertinës, për të kuptuar sa efektiv është ky trajtim.
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Grafiku 6.18. Sipërfaqja e poreve për mostrat e mermerit dhe travertinës.
Grafiku 6.18 tregon se me rritjen e numrit të trajtimit të mostrave të mermerit,
sipërfaqja zvogëlohet shumë nga 1789 m2/g në 31.045 m2/g. Në rastin e travertinës
sipërfaqja bie nga vlera 1141.51 m2/g në 484.44 m2/g. Nga grafiku duket qartë që
sipërfaqja e mostrave të mermerit zvogëlohet në mënyrë drastike krahasuar me
mostrat e travertinës ku sipërfaqja zvogëlohet në mënyrë graduale. Kjo ndodh sepse
mermeri duke pasur poret më të vogla se travertina mbyllen më shpejt. Gjithashtu
mostrat e trajtuara të mermerit kanë sipërfaqe më të vogël se mostrat e trajtuara të
travertinës.
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KAPITULLI 7
7

Analiza fiziko-kimike e mermerit dhe e travertinës

Konsolidimi konsiderohet si një nga ndërhyrjet kryesore të ruajtjes të gurëve,
skulpturave, sipërfaqeve dekorative, në përpjekje për të parandaluar përkeqësimin dhe
degradimin e gurit [Karatasios, 2009]. Përveç llojit të substancës konsoliduese të
përdorur, veprimi i arritur konsolidues varet nga metodologjia e trajtimit, e cila në
masë të madhe mund të përshkruhet duke përdorur parametra si përqendrimi i
substancës konsoliduese, lloji i tretësit, procesi i aplikimit dhe koha e kontaktit.
Meqënëse mostrat e mermerit dhe travertinës i nënshtrohen tre fazave të trajtimit,
duke filluar me tretësirën 5% të acetatit të kalciumit pasuar nga një trajtim me
tretësirën 5% të sulfatit të amonit dhe tretësirën 5% të oksalatit të amonit, në këtë
mënyrë kemi formimin e qendrave kristalizimi, të cilat rriten më tej si pasojë e
depozitimit të kationeve dhe anioneve të pranishme. Precipitati i oksalatit mbi
substratin e karbonatit të kalciumit, në formë kalciti, vlerësohet nga spektrometrike
Infra të Kuqe me transformim Fourier (FT-IR). Gjithashtu, mbulimi i vazhdueshëm i
sipërfaqes është studiuar paralelisht me difaksionit me rreze-X (XRD), i cili dëshmoi
praninë e kristaliteve të whewellite-it CaC2O4·H2O të depozituara mbi kalcit, duke
treguar rritjen e vazhdueshme të intensitetit të reflekseve në difraktogramë me rritjen
e numrin të trajtimeve. Përputhshmëria e shtresës së oksalatit të depozituar mbi kalcit
është e njohur gjerësisht, pasi kripërat e oksalatit, sidomos whewellite CaC2O4·H2O
dhe weddellite CaC2O4·2H2O, janë zakonisht të pranishme në biofilmat mbi
sipërfaqet e gurit karbonik (mermer, gëlqerorë) [Sturm (née Rosseeva), 2010].
Rezultatet e eksperimenteve të kristalizimit u vizualizuan nga mikroskopi optik dhe
mikroskopia e elektronike e kombinuar me tufën e rrezeve jonike të fokusuara (SEFIB). Të gjitha këto analiza fiziko-kimike të mostrave të mermerit dhe travertinës janë
realizuar në bashkëpunim me Institutin Helmholtz Zentrum Berlin, Gjermani.
7.1

Analiza difraktometrike me XRD- pluhur

Difraksioni me rreze-X përdoret gjerësisht për identifikimin e kristaleve në përbërjet
kristalore. Për të analizuar praninë e kristaleve whewellite të depozituar mbi kalcit
është përdorur difraktometria me rreze X të mostrës në formë pluhuri e mostrave të
mermerit dhe travetinës. Difraksioni i rrezeve-X i mostrave në formë pluhuri u
realizua duke përdorur pajisjen Bruker D8 Advance 2θ difraktometër (me diametër
435 mm).
Aparatura punon në rrezatimin CuK me gjatësi vale 1.5006 Å, në regjimin e
trasmetimit. Difraktogramat për mostrat e mermerit dhe travertinës u regjistruan në
temperaturën e ambietit, në intervalin 2θ = 5 - 90°.
Për të përftuar pluhurin në secilin rast, sipërfaqja e mostrës së mermerit dhe
travertinës është gërryer njëtrajtësisht me ndihmën e një tehu të mprehtë. Pluhuri i
përftuar në secilin rast është matur në difraktometër.
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Figura 7.1 Aparati i Difraktometrisë me rreze X (me pluhur).
7.1.1 Përcaktimi i ndryshimit strukturor të mermerit dhe travertinës
nëpërmjet difraktometrisë me rreze X
Në Grafikun 7.1 jepen difraktogramat e mostrave të mermerit para dhe pas trajtimit
(10X, 20X dhe 50X).

Grafiku 7.1. Difraktogramat e mostrës natyrore dhe të trajtuara të mermerit,
krahasuar me difraktogramën e llogaritur të kalcitit.
Sipas grafikut, difraktograma e parë i përket kalcitit (teorik) mbi të cilin bëhet dhe
krahasimi i difraktogramave të mermerit të patrajtuar dhe10X, 20X, 50 X trajtime.
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Grafiku 7.2. Krahasimi i majtjes diafraktometrike të mostrës në formë pluhur të
mermerit natyror dhe diafraktogramës së Calcitit të përllogaritur nga të dhënat e
ICSD.
Përveç mostrave të mermerit kemi përcaktuar gjithashtu difraktogramën me rreze X
për mostrat e travertinës, duke krahasuar difraktogramën e travertinës natyror (të
patrajtuar) pluhur dhe mostrave të trajtuara (10X, 20X dhe 50X) siç tregohet në
Grafikun 7.3

Grafiku 7.3. Difraktogramat me rreze-X e mostrave natyrore dhe të trajtuara të
travertinës.
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Grafiku 7.4. Krahasimi i majtjes diafraktometrike të mostrës në formë pluhur të
travertinës natyror dhe diafraktogramës së Calcitit të përllogaritur nga të dhënat e
ICSD.
7.1.2 Diskutimi i rezultateve të difraktogramave me rreze-X për mostrat e
mermerit dhe travertinës.
Një studim më i thellësishëm i mermerit dhe travertinës është kryer duke përdorur
difraktometrinë me rreze-X të mostrave në formë pluhuri. Nga krahasimi i matjeve të
difraktogramave të mostrave në formë pluhuri të mermerit dhe travertinës të patrajtuar
dhe mostrave të trajtuara, mostrat natyrale përbëhen kryesisht nga kalcite, meqë
difraktograma e llogaritur nga të dhënat e bandës së përbërjeve inorganike
(difraktograma e poshtëme) përshtatet më mirë me difraktogramën e mostrës natyrale
të mermerit dhe travertinës (grafikët 7.3, 7.4). Bazuar në difraktogramat e treguara në
grafikët 7,1;7.3. mund arrihet në përfundimin se si pasojë e trajtimeve të mostrës siç
përshkruhet më lart, formohen kristalet e oksalateve monohidratë (whewellite) siç
tregohet nga reflekset shtesë krahasuar me mostrën natyrore (grafikët 7.1;7.3).
Intensiteti i reflekseve të oksalatit të kalciumit është përpjestimor me sasinë e oksalatit
të depozituar mbi karbonat, duke vërtetuar se me rritjen e numrit të trajtimeve, rritet
prania e oksalatit të kalciumit në sipërfaqen e mostrës me përmbajtje karbonati. Kjo
metodë shfaq një mbulim të besueshëm me kristalite të oksalatit të kalciumit të
sipërfaqeve të mostrës prej mermeri dhe travertine duke ulur në mënyrë të
konsiderueshme në tretshmërinë e mostrës në ujë (oksalati i kalciumit është më pak i
tretshëm se karbonati i kalciumit). Në figurat që vijojnë (grafikët. 7.1, 7.3), jepet
informacion i rëndësishëm kristalografik mbi sythat elementarë të Kalcitit dhe
Whewellitit.
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Formula e shumës:
Sistemi kristalin:
Grupi hapsinor:
Përmasat e sythit elementar:

C1 Ca1 O3
trigonal
R 3 c (nr. 167)
a = 6.3600 Å
b = 6.3600

Å
c = 6.3600 Å
α = 46.1°
β = 46.1°
γ = 46.1°
Vëllimi i sythit elementar:
Faktori Z:
Kodi Pearson:
Kodi ICSD
Lloji i formulës:
Sekuenca e Wyckoff-it:

121.86 Å3
2
hR24
37241
AB2X
fe2

Figura 7.2 Të dhënat kristalografike mbi Kalcitin (karbonat kalciumi).
[Wyckoff, 1990]
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Formula e shumës:
Sistemi kristalin:
Grupi hapsinor:
14)
Përmasat e sythit elementar:

C2 H2 Ca1 O5
monoklin
P1 21/c (nr.

Vëllimi i sythit elementar:
Faktori Z:
Kodi Pearson:
Kodi ICSD
Lloji i formulës:
Sekuenca e Wyckoff-it:

874.90 Å3
8
mP84
30782
AB2X5
e18

a = 6.290 Å
b = 14.583 Å
c = 10.116 Å
α = 90.0°
β = 109.46°
γ = 90.0°

Figura 7.3 Të dhëna kristalografike mbi Whewellitin (oksalat kalciumi monohidrat).
[Tazzoli and Domeneghetti, 1980]
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7.2

Analiza spektrometrike Infra të Kuqe me Transformim Fourier (FT-IR)

Spektrometria FT-IK paraqet një teknikë e fuqishme në analizën diagnostike të
trashëgimisë kulturore [Studiorum, 2009]. Spektrat IK u regjistruan duke përdorur një
spektrometër (FT-IK)- TENSOR 27, Bruker (Figura 7.4).duke përdorur metodën e
diskut të presuar, disqet e KBr. Gama e matur ishte 4000 – 1000 cm−1 në një
rezolucion prej ± 4 cm-1.

Figura 7.4 Spektrometër (FT-IK)– TENSOR 27, Bruker.
Një nga avantazhet FTIR është ndjeshmëria e lartë që lejon zbulimin e shumë
komponentëve.
7.2.1 Përgatitja e mostrës
Një sasi e vogël e mostrës (gervishtur nga shtresa sipërfaqësore e saj) bluhet imët dhe
përzihet mirë me KBr(pluhur) dhe pastaj presohet në një presë të shtypjes së lartë. Disqet
e përftuara janë transparente dhe japin spektra shumë të mirë. Coptimal i mostrës ≈ 0.5%.
7.2.2 Regjistrimi ispektrave IK
Spektrometria FT-IK është kryer për të vlerësuar praninë e shtresës kristaline
kompakte të oksalatit në sipërfaqen e mermerit dhe travertinës për mostrat e trajtuara.
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Grafiku 7.5. Spektrat IK të mostrave të patrajtura dhe të trajtuar të mermerit.

Grafiku 7.6 Spektrat IK të mostrave të patrajtura dhe të trajtuara të travertinës.
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Diskutime
Nga paraqitjet grafike 7.5 dhe 7.6 dallohet qartë spektri infra të kuq i karbonatit të
kalciumit, nga prania e bandës së gjerë të karbonatit në 1424 cm-1. Mbi këta spektra
janë mbivendosur spektrat infra të kuq të mostrave mbi të cilat është depozituar
oksalati i kalciumit. Nga paraqitjet spektrale duket qartë prania e oksalatit mbi
karbonatin e kalciumit për mostrat e travertinës dhe të mermerit, nga prania e dy
bandave infra të kuqe në 1316 cm-1 and 1624 cm-1 të vendosura në mënyrë asimetrike
rreth bandës tipike të karbonatit në 1426 cm-1, përgjegjëse për anionin oksalat.
Sikurse shihet edhe nga paraqitjet spektrale, me rritjen e numrit të trajtimeve, rritet
edhe intensiteti i bandave të oksalatit.
7.3

Studimi i strukturës dhe morfologjisë së shtresës sipërfaqësore të oksalatit
të përftuar mbi karbonat me anë të mikroskopisë optike

Me anë të mikroskopisë optike të llojit kemi studiuar strukturën dhe morfologjinë e
shtresës sipërfaqësore të oksalatit të përftuar mbi karbonat për mostrat e mermerit dhe
travertinë para dhe pas trajtimit. Imazhet e mostrave të mermerit dhe travertinës janë
marrë duke përdorur një mikroskop optik Axioplan 2. Zeiss.
Në Figura 7.5 paraqiten imazhet për mostrat e mermerit para dhe pas trajtimit, ku
kemi një dallim të qartë midis tyre.
Me rritjen e numrit të trajtimit nga 20 trajtime në 50 trajtime duket qartë se struktura
dhe morfologjia e sipërfaqes ndryshon dukshëm (sipërfaqja bëhet më e shkëlqyeshme
si pasojë e shpërhapjes/pasqyrimit të dritës prej saj).
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Figura 7.5 Struktura dhe morfologjia e sipërfaqes së mostrave: (a) të
patrajtuar, (b) e trajtuar 20X, (c) e trajtuar 50X mermeri.
Gjithashtu edhe për mostrën e travertinës janë marrë pamjet për mostën e pa trajtuar
dhe të trajtuara (20 dhe 50 trajtime).
Bazuar në këto pamje themi që me rritjen e numrit të trajtimeve shtresa sipërfaqësore
e oksalatit bëhet gjithmonë e më e ngjeshur, sidomos pas 50 trajtimeve (Figura 7.6).
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Figura 7.6 Struktura dhe morfologjia e sipërfaqes së mostrave: (a) të patrajtuar,
(b) e trajtuar 20X, (c) e trajtuar 50X travertinë.
Diskutime
Shihet qartë nga pamjet e marra me mikroskopin optik se me rritjen e numrit të
trajtimeve 20X dhe 50X, sipërfaqja ndryshon nga ana strukturore dhe morfologjike, e
cila i jep një tjetër shkëlqim, sepse treguesit e thyerjes/pasqyrimit të dritës varen nga
karakteristikat fiziko-kimike të kristaleve të shtresës sipërfaqësore. Kristalet e
oksalatit e pasqyrojnë dritën ndryshe nga ato të karbonatit sikurse shihet qoftë nga
pamjet e travertinës dhe ato të mermerit.
Me rritjen e numrit të trajtimeve, mbi sipërfaqe formohet një shtresë kompakte e
kristalitëve të oksalatit dhe të dy materialet, qoftë mermeri apo travertine shfaqin të
njëjtat karakteristika të sipërfaqes (Figura 7.5-c;7.6- c).
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Tek rasti i travertinës me 20 trajtime është zgjedhur një zgavër (por), struktura dhe
morfologjia e të cilit dallohen qartë. Vihet re se rrotull këtij pori janë vendosur
kristalet e oksalatit të cilët tentojnë ta mbyllin gradualisht. Figura 7.6-c e travertinës
me 50 trajtime e tregon qartë që në brendësi dhe anash porit janë formuar shtresat e
oksalatit që cojnë në mbylljen e porit.

7.4

Analiza e shtresës së oksalatit të depozituar mbi mermer dhe travertinë
me anë të mikroskopisë elektronike të kombinuar me tufën jonesh të
fokusuara (SE-FIB).

Mikroskopia elektonike e kombinuar me tufë jonesh të fokusuara (SE-FIB) ka një
përdorim të gjerë në studimet e materialeve. Kjo metodë lejon një vizualizim tredimensional (3D) të mineraleve, komponimeve organike dhe poreve [Anovitz and
David, 2015]. Roli i tufës jonike të fokusuar lidhet me studimin e profileve të shtresës
sipërfaqësore, pra me mikro-gërvishtjet apo mikro-gërmimet në të. Aparatura e
përdorur është llojit “Zeiss cross-beam 340” (Figura7.7). Pamjet me SEM-FIB janë
marrë në një tension përshpejtimi 1kV-5kV, distanca e punës nga 0.9-5.2mm. Rastin e
FIB si burim jonesh janë përdorur jonet Galium i cili ka më shumë përparësi sesa
metale të tjera sepse nuk reagon me materialin që përcakton gjilpëra (zakonisht W)
dhe avullimi është i papërfillshëm [Young and Moore, 2005].

Figura 7.7 Aparatura SEM-FIB - Zeiss cross-beam 340.
Rrezja e joneve Ga jo vetëm që mund të përdoret për të gjeneruar imazhe elektronike
dhe jonike, por gjithashtu mund të përdoret për të gërryer mostrat dhe për të hequr
pjesëza materiali nga shtresa sipërfaqësore [Anovitz and Col, 2015]. Elektronet
sekondare (SE) dhe elektronet e kthyera (BSE) janë sinjalet e përdorura më shpesh
për krijimin e imazheve. BSE gjenerohen nga shpërhapja në mënyrë elastike dhe
përmbajnë energji më të lartë se sa elektronet sekondare. Aplikimi kryesor i detektorit
BSE është shfaqja e kontrastit të materialit e cila bazohet në koefiçientin e
elektroneve të kthyera, që rritet me rritjen e numrit atomik (Z) ndërsa elektronet
sekondare përdoren për të gjeneruar një imazh të bazuar në kontrast topografik.
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Figura 7.8 Mbajtësja e mostrave për matje në mikroskopin elektronik.
7.4.1 Studimi i strukturës dhe morfologjisë së shtresës sipërfaqësore të
oksalatit të përftuar mbi karbonat me anë të SEM-FIB
Me anë të mikroskopisë së kombinuar SE-FIB janë analizuar mostrat e mermerit dhe
travertinës pa trajtuar dhe pas 20 trajtimeve për përcaktimin e precipitatit të okslatit në
sipërfaqen e karbonatit të kalciumit në formë kalciti.

Figura 7.9 Pamjet e përftuara nga mikroskopia elektronike së mostrave të pa
trajtuara:a) mermer b) travertinë.
Analiza SEM e sipërfaqes së mostrave të mermerit dhe travertinës të patrajtuar
tregohet në Figurën 7.9, e cila na jep një informacion mbi morfologjinë dhe strukturën
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e sipërfaqes. Në këtë rast është përdorur distanca e punës prej 1.8 mm për mostrën e
mermerit dhe 1.3 mm për mostrën e travertinës, në tension mesatar 5kV.
Elektronet sekondare (SE2) janë përdorur për krijimin e pamjeve në rastin e mostrave
të patrajtuara të mermerit dhe travertinës. Nga pamjet e përftuara, duket që mostrat e
mermerit kanë më pak kavitete se mostrat e travertinës, të cilat shquhen për zgavrat në
sipërfaqe.
Gjithashtu, SEM është përdorur edhe për të studiuar sipërfaqen e mostrave me 20
trajtime mermer dhe travertinë (Figura 7.10) ku duket qartë formimi i kristaliteve të
depozituara qoftë në sipërfaqen e mermerit apo edhe atë të travertinës .

Figura 7.10 Pamjet e përftuara nga mikroskopia elektronike së mostrave me 20
trajtime: a) mermer b) travertinë.
Nga pamjet e mësipërme me SEM, të sipërfaqes së mostrave mermer dhe travertinë
me 20 trajtime duket që shtresa e oksalatit në formë pluhuri (kristalitesh) mbulon
gjithë sipërfaqen e mermerit dhe travertinës.
Nga figurat (kryesisht ajo e mermerit me 20X trajtime) dallohet qartë se përmasa e
kristaleve është < 1 μm. Për krijimin e pamjeve janë përdorur elektronet sekondare
(SE2).
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Figura 7.11 Pamjet e përftuara nga mikroskopia elektronike së mostrave me 20
trajtime :a) mermer b) travertinë.
Pamjet e mësipërme të mostrave të trajtuara 20 X (Figura 7.11) krahasuar me ato të
patrajtuara (Figura 7.9) tregojnë ndryshime thelbësore të strukturës dhe morfologjisë
së sipërfaqeve. Pamjet e mostrave janë marrë me anë të dektorit ESB në zonën e
tensionit të ulët 1kV për mostrën e mermerit dhe tension mesatar 5kV për mostrën e
travertinës.
Prerja (gërryerja) me FIB e shtresës sipërfaqësore për mostrat e mermerit dhe
travertinës me 20 trajtime është paraqitur në Figurën 7.12. Hapat e prerjes me FIB të
sipërfaqes së shtresës sipërfaqësore për mostrat e mermerit dhe travertinës me 20
trajtime janë paraqitur në Figurën 7.12; 7.13 ku, a) si fillim identifikohet sipërfaqja
për prerje; b-d) prerja dhe rafshimi i sipërfaqes me anë të tufës së joneve Galium të
fokusuara në tension 3kV.
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Figura 7.12 (a-d)-Largimi i shtresës sipërfaqësore dhe bombardimi me FIB i një
seksioni të zgjedhur në sipërfaqe të mostrës së mermerit me 20 trajtime.

Figura 7.13 (a-d)-Largimi i shtresës sipërfaqësore dhe bombardimi me FIB i një
seksioni të zgjedhur në sipërfaqe të mostrës së travertinës me 20 trajtime.
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Të dy figurat 7.12-a dhe 7.13-a tregojnë pamjet SEM të mermerit dhe travertinës së
trajtuar 20X. Në secilin rast duket qartë prania e shtresës së kristalitëve të oksalatit të
depozituar në sipërfaqe. Prerjet me tufë jonesh Galium të fokusuara (FIB) të
seksioneve të zgjedhura të sipërfaqes, qoftë të mermerit dhe travertinës (Figura 7.12b-d dhe Figura 7.13- b-d) tregojnë: a) strukturën e shtresës së oksalatit të depozituar;
b) morfologjinë e asaj shtrese dhe c) trashësinë e saj që shkon deri në 17 μm në të dy
rastet.

Figura 7.14 Pamjet SEM-FIB të mostrës së mermerit me 20 trajtime.

Figura 7.15 Pamjet SEM-FIB të mostrës së travertinës me 20 trajtime.
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Diskutime
Nga profilet e figurës 7.14 në të dy rastet, vrojtohet struktura dhe morfologjia e
shtresës së oksalatit të depozituar mbi karbonat. Dallohet qartë që kjo shtresë ka
kompaktësi më të ulët krahasuar me shtresën mëmë (substratin), gjithashtu këto pamje
vënë në dukje trashësinë e shtresës së oksalatit në secilin rast, e cila varion nga 8.6
dhe 17.57 μm për mermerin, dhe nga 6.2 në 17.41 μm për travertinën.
Depozitimi i kristalitëve të oksalatit në fomë pllakëzash në sipërfaqen e mermerit dhe
travertinës, i cili duket qartë dhe në matjet e kryera me mikroskopi elektronike të
çiftëzuar me tufë jonesh galiumi të fokusuara SEM-FIB është disi më voluminoz
(midis pllakëzave ka hapësira) se sa materiali fillestar. Kjo sjell dhe rritje të porozitetit
dhe sipërfaqes specifike në trajtimet e para. Me rritjen e numrit të trajtimeve shtresa e
oksalatit mbi sipërfaqen e mermerit dhe travertinës bëhet më uniforme. Sikurse shihet
nga figurat trajtimet synojnë t’i japin të njejtën strukturë dhe morfologji sipërfaqes
qoftë të mermerit apo edhe të travertinës.
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KAPITULLI 8
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
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•
•
•
•
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Mostrat e mermerit dhe travertinës trajtohen me tre tretësira kimike (5%) në
mënyrë që të formohet një precipitat i patretshëm brenda tyre.
Mostrat janë nënshtruar 10, 20, 30, 40 dhe 50 trajtimeve respektivisht. Pas çdo
trajtimi, pesha e mostrës së mermerit dhe travertinës rritet dhe poroziteti i tyre
zovgëlohet. Matjet tona zbuluan një rritje progresive të masës së mostrës
brenda 50 trajtimeve.
U konstatua që rritja në peshë e mostrave të lagura me ujë të distiluar thahen
më shpejt se kur lagen me tretësirat trajtuese.
Mostrat e mermerit thahen më shpejt se ato të travertinës, për shak të
porozitetit më të vogël.
Kushtet optimale për tharjen e mostrës mermer dhe travertinë janë: T= 700C
dhe koha t =300C.
Në fillim të këtij studimi u përcaktuan ndryshimet strukturore si pasojë e
trajtimeve: duke matur dendësinë e mostrës dhe porozitetin para dhe pas
trajtimit.
Si për mermerin ashtu dhe për travertinën vrojtohet një rritje e peshës pas çdo
trajtimi, e cila shoqërohet me ulje të dendësisë së mostrave pas çdo trajtimi.
Kjo për arsye sepse formimi pllakëzave kristaline të okslalatit që depozitohet
në sipërfaqen e mermerit dhe travertinës, duke bërë të mundur mbylljen e
poreve dhe difektet strukturore të materialit, krijon një vëllim përfundimtar më
të madh se sa ai teorik. Depozitimi i kristalitëve oksalatit në fomë pllakëzash
në sipërfaqen e mermerit dhe travertinës, i cili duket qartë dhe në matjet e
kryera me mikroskopi elektronike të çiftëzuar me tufë jonesh galiumi të
fokusuara SEM-FIB është disi më voluminoz.
Dendësia fillestare për mostrën e mermerit është 2.6980 g/ml e cila zvogëlohet
në 2.5871 g/ml pas 50 trajtimeve. Ndërsa për travertinën dendësia fillestare
është 2.7131 g/ml e cila zvogëlohet në 2.5356 g/ml pas 50 trajtimeve. dendësia
zvogëlohet pas çdo trajtimi.
Prania e histerezës tregon praninë e poreve si në mostrën e patrajtuar ashtu
edhe në ato të trajtuara.
Bazuar në izotermën adsorbim-desorbim të azotit mbi sipërfaqen e mermerit
para dhe pas trajtimit vërehet që me rritjen e numrit të trajtimeve mostrat
paraqesin të njëjtën formë izoterme. Eksperimentalisht u vërtetua që
kondensimi kapilar ndodh për presion Pek>0.8P0. Krahasuar me sipërfaqet e
sheshta, mikro dhe makro poret tregojnë një adsorbim të konsiderueshëm.
Për mostrën e mermerit të patrajtuar sipërfaqja specifike është 8.23 m2/g, pas
50 trajtimeve zvogëlohet në vlerë 2.74 m2/g. Ndërsa për mostrën e travertinës
kemi ndryshim të sipërfaqes specifike nga 16.5 m2/g për mostrën e patrajtuar
dhe zvogëlohet në 8.09 m2/g pas 50 trajtimesh.
Bazuar në shpërdarjet diferenciale dhe integrale në trajtimet e para të mostrave
(10-20 trajtime ) kemi një rritje të rrezeve të poreve nga 10 nm-20 nm. Me
rritjen e mëtejshme të numrit të trajtimeve shtresat e kristaleve të oksalatit të
formuar depozitohen në poret ekzistuese duke zvogëluar kështu porozitetin
(dhe rrezen e poreve nga 13 nm në < 5 nm) pas 50 trajtimeve. Kjo është e
vlefshme si për travertinën ashtu edhe për mermerin.
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Rritja e numrit të trajtimeve (10 trajtime) fillimisht ka efekt negativ në numrin
e poreve, gjë që duket qartë nga shpërndarja diferenciale përkatëse. Rritja e
mëtejshme e numrit të trajtimeve, 20 deri në 50 trajtime sjell zvogëlimin e
mëtejshëm të mezo dhe makroporeve.
Zhvendosja e porozitetit në fillim drejt vlerave të larta të rrezes të mostra me
40 trajtime shmang gradualisht efektin e kapilaritetit në mostra duke shmangur
kështu edhe uljen e dëmtimeve struturore që mund të vijnë nga ndryshimet e
temperaturës (si shkak i formimit të akullit në to).
Nga 10 trajtimet e para rezultuan një rënie në vëllimin e mostrave (teorikisht
është e pranueshme). Ndërsa brenda intervalit prej 10 deri në 20 trajtime,
vëllimet e mostrës rriten ndryshe nga sa pritjet. Kjo rritje shpjegohet për shkak
se përveç depozitimit të kristalitëve në zgavrat (poret) e materialit, shtresat e
para të kristaliteve te oksalatit të depozituar mbi sipërfaqen joporoze të
karbonatit, krijojnë porozitet artificial (rrezja e poreve rritet nga 10 nm në 20
nm), i cili më pas vijon të zvogëlohet gradualisht duke tentuar drejt një shtrese
të njëtrajtshme të oksalatit të kalciumit mbi sipërfaqe.
Rritja e numrit të trajtimeve zvogëlon boshllëqet dhe dëmtimet, duke i
mbushur ato me kristale të vogla.
Në fund të 50 trajtimeve, vëllimi i mostrave rezultoi më i ulët krahasuar me
mostrat e trajtuara më parë. Me këtë metodë konfirmohet se me rritjen e
numrit të trajtimeve kimike, bëhet i mundur një reduktim i përgjithshëm i
porozitetit të mermerit dhe travertinës.
Bazuar në imazhet e mikroskopisë optike për mermerin dhe travertinën
vrojtohet një diferencë e qartë midis imazheve të mikroskopisë optike për
mostrat e patrajtuar dhe të trajtuara të travertinës dhe mermerit. Kështu që, për
shkak të vetive fiziko-kimike të shtresës së re sipërfaqësore krahasuar me ato
të mostrës së patrajtuar, vihen re efekte vizuale, të tilla si ndryshimi i
shkëlqimit, apo shpërhapjes së dritës, që rezultojnë nga prania e shtresës
kristaline të oksalatit në sipërfaqen e mermerit dhe travertinës.
Bazuar në difraktometrin me rreze X, intensiteti i reflekseve të oksalatit të
kalciumit është përpjestimor me sasinë e oksalatit të depozituar mbi karbonat
(kalcit), duke vërtetuar se me rritjen e numrit të trajtimeve, rritet prania e
oksalatit të kalciumit në sipërfaqen e mostrës me përmbajtje karbonati. Kjo
metodë shfaq një mbulim të besueshëm me kristalite të oksalatit të kalciumit të
sipërfaqeve të mostrës prej mermeri dhe travertine.
Nga Spektrat IK duket qartë praninë e precipitatit të oksalatit në krye të
karbonatit të kalciumit për mostrat e travertinës dhe të mermerit, duke zbuluar
dy banda të njohura infra- të kuqe në numrat valorë 1316 cm-1 and 1624 cm-1
të vendosura në mënyrë asimetrike rreth numrit valor karbonatit në 1426 cm-1
Nga pamjet e përftuara nga mikroskopia elektronike mermerit dhe travertinës
së patrajtuar dallohet qartë struktura dhe morfologjia e sipërfaqes. Për mostrat
me 20 trajtime vihet re formimi i kristaliteve të depozituara qoftë në
sipërfaqen e mermerit apo edhe atë të travertinës.
Prerjet me FIB të seksioneve të zgjedhura të sipërfaqes qoftë të mermerit dhe
travertinës tregojnë: a) strukturën e shtresës së oksalatit të depozituar; b)
morfologjinë e asaj shtrese dhe c) trashësinë e saj që shkon deri në 17 μm në të
dy rastet.
Basuar në punën eksperimentale dhe metodat karakterizuese të përdorura, nga
rritja e numrit të trajtimeve kimike mund të arrihet një reduktim i përgjithshëm
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i porozitetit të mostrës së mermerit dhe travertinës si rezulat i formimit të
shtresave kristaline të precipitatit të oksalatit të kaciumit mbi to.
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A. SHTOJCË
Kinetika e tharjes së mostrave nga tretësirat e trajtimit kimik.
Mostrat e mermerit dhe travertinës trajtohen me tretësirat konsoliduese sipas
metodikës së përshkruar në kapitullin 5. Koha e qëndrimit të mostrave në tretësirat
konsoliduese është 30 min. Hapi i parë trajtohen mostrat me tretësirën e acetatit të
kalciumit (tretësira nr.1) kullohet dhe thahet deri në peshë konstante. Pastaj mostrat e
trajtuar dhe peshuar në hapin e parë, trajtohen me tretësirën e sulfatit të amonit
(tretësira nr.2), kullohet, thahet deri në peshë konstante. Hapi i fundit, mostrat e
trajtuara sipas hapit dytë trajtohen me tretësirën e oksalatit të amonit (tretësira nr.3)
edhe këtu veprojmë njësoj si me dy tretësirat e para (ky trajtim përsëritet 2 herë). U
përgatitën dy seri mostrash: një seri për T = 600 C dhe një seri në T= 700 C.
Rezultatet paraqiten në tabelat në vijim.
Tabela A.1. Rezultatet e tharjes për serinë e parë të mostrave nga tretësira nr.1 në
temperaturën 600 C

Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.1

T1

4.114

T2

Pesha pas tharjes (g)
10 min

20 min

25 min

30 min

4.129

4.121

4.115

4.115

4.115

3.023

3.053

3.035

3.023

3.023

3.023

T3

3.472

3.497

3.487

3.477

3.477

3.477

T4

2.641

2.658

2.651

2.642

2.642

2.642

M1

2.371

2.385

2.380

2.373

2.373

2.373

M2

2.062

2.068

2.065

2.065

2.062

2.062

M3

1.695

1.699

1.698

1.696

1.696

1.696

M4

3.575

3.583

3.582

3.580

3.579

3.579

Tabela A.2. Rezultatet e tharjes për serinë e dytë të mostrave nga tretësira nr.1 në
temperaturën 700 C

Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.1

T1

4.114

T2

Pesha pas tharjes (g)
10 min

20 min

25 min

30 min

4.129

4.121

4.115

4.115

4.115

3.023

3.053

3.035

3.023

3.023

3.023

T3

3.472

3.497

3.487

3.477

3.477

3.477

T4

2.641

2.658

2.651

2.642

2.642

2.642

M1

2.371

2.385

2.380

2.373

2.373

2.373

M2

2.062

2.068

2.065

2.065

2.062

2.062

M3

1.695

1.699

1.698

1.696

1.696

1.696

M4

3.575

3.583

3.582

3.580

3.579

3.579
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Tabela A.3. Rezultatet e tharjes për serinë e parë të mostrave nga tretësira nr.2 në
temperaturën 600 C

Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.2

T1

4.115

T2

3.023

T3

Pesha pas tharjes(g)
10 min

20 min

30 min

4.128

4.119

4.114

4.114

3.047

3.034

3.025

3.025

3.477

3.496

3.482

3.473

3.473

T4

2.642

2.660

2.651

2.642

2.642

M1

2.373

2.376

2.373

2.370

2.370

M2

2.062

2.065

2.064

2.063

2.063

M3

1.696

1.698

1.697

1.694

1.694

M4

3.579

3.582

3.581

3.581

3.580

Tabela A.4. Rezultatet e tharjes për serinë e parë të mostrave nga tretësira nr.2 në
temperaturën 700 C
Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

T1

3.034

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.2
g
3.088

Pesha pas tharjes (g)

T2

2.505

2.524

2.51

2.504

2.504

T3

2.201

2.216

2.206

2.202

2.202

T4

2.06

2.075

2.066

2.065

2.065

M1

1.407

1.412

1.407

1.405

1.405

M2

1.591

1.6

1.592

1.59

1.59

M3

1.314

1.316

1.312

1.31

1.31

M4

2.603

2.61

2.605

2.604

2.604

10 min

20 min

30 min

3.064

3.037

3.037

Tabela A.5. Rezultatet e tharjes për serinë e parë të mostrave nga tretësira nr.3 në
temperaturën 600 C

Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.3

T1

4.114

T2

Pesha pas tharjes (g)
10 min

20 min

30 min

4.122

4.117

4.115

4.114

3.025

3.048

3.041

3.034

3.025

T3

3.473

3.518

3.501

3.485

3.475

T4

2.642

2.660

2.649

2.643

2.643

M1

2.370

2.378

2.374

2.372

2.372

M2

2.063

2.068

2.063

2.062

2.062

M3

1.694

1.698

1.696

1.694

1.695

M4

3.580

3.586

3.580

3.581

3.579
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Tabela A.6. Rezultatet e tharjes për serinë e dytë të mostrave nga tretësira nr.3 në
temperaturën 700 C
Mostrat

Pesha fillestare
në (g)

Pesha pas
trajtimit me
tretësirën nr.3

T1

3.037

T2

Pesha pas tharjes (g)
10 min

20 min

30 min

3.089

3.042

3.038

3.037

2.504

2.535

2.516

2.505

2.504

T3

2.202

2.217

2.207

2.204

2.202

T4

2.065

2.097

2.076

2.067

2.065

M1

1.405

1.41

1.407

1.406

1.405

M2

1.59

1.596

1.593

1.592

1.59

M3

1.31

3.318

3.316

3.312

3.312

M4

2.604

2.612

2.607

2.605

2.604

Kinetika e tharjes së mostrave nga uji i distiluar
Rezultatet e fiturara mbi tharjen e mostrave mermerm travertine paraqiten në tabela që
vijojnë mëposhtë:
Tabela A.7. Rezultatet e tharjes të mostrave nga uji në temperaturën 500 C
Pesha pas tharjes (g)

Mostrat

Pesha
fillestare
në (g)

Pesha pas
lagies (g)

10 min

20 min

25 min

30 min

T1

3.592

3.616

3.605

3.598

3.594

3.592

T2

4,114

4.120

4.115

4.114

4.114

4.114

T3

3.031

3,045

2.037

2.034

2.032

2.031

M1

3.577

3.585

3.579

3.577

3.577

3.577

M2

7.762

7.778

7.763

7.762

7.762

7.762

M3

2.371

2.382

2.375

2.372

2.371

2.371

Tabela A.8 Rezultatet e tharjes të mostrave nga uji në temperaturën 600 C

T1

Pesha
fillestare në
(g)
3.592

Pesha pas
lagies (g)
3.618

T2

4,114

T3

10 min
3.598

Pesha pas tharjes (g)
20 min
25 min
3.592
3.592

30 min
3.592

4.121

4.116

4.114

4.114

4.114

3.031

3.06

3.042

3.033

2.031

2.031

M1

3.577

3.585

3.579

3.577

3.577

3.577

M2

7.762

7.779

7.764

7.762

7.762

7.762

M3

2.371

2.378

2.374

2.371

2.371

2.371

Mostrat
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Tabela A.9. Rezultatet e tharjes të mostrave nga uji në temperaturën 700 C
Mostrat
T1
T2
T3
M1
M2
M3

Rihana Terziu

Pesha
fillestare në
(g)
3.592
4,114
3.031
3.577
7.762
2.371

Pesha pas
lagies (g)
3.618
4.121
3.068
3.587
7.774
2.377

Pesha pas tharjes (g)
20 min
25 min
3.592
3.592
4.114
4.114
3.031
2.031
3.577
3.577
7.761
7.761
2.371
2.371

10 min
3.593
4.115
3.036
3.579
7.761
2.371

100

30 min
3.592
4.114
2.031
3.577
7.761
2.371
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Përmbledhje
Mbrojtja e objekteve kulturore të mermerit, travertinës dhe llojeve të tjera të gurit është një shqetësim i
vazhdueshëm në shkallë ndërkombëtare, për shkak të vlerës së madhe që ata kanë. Ky studim
përqendron vëmendjen e tij në trajtimin kimik të mostrave të mermerit dhe travertinës për të krijuar
kushte për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore që përbëhen nga këto materiale. Në këtë
studim, janë përdorur dy lloj mostrash: mostra e travertinës janë marrë nga blloqet që është veshur
fasada e Ministrise së Drejtësisë dhe pllakat e mermerit që përdoren për ndërtimin e Piramidës së
Qëndrës Kulturore në Tiranë në vitet 1986-1988. Mostrat e mermerit dhe travertinës të përdorura në
këtë studim u prenë nga pllakat në formë paralelpipedi me gjatësi 25 ± 1mm dhe gjerësi 7 mm.
Konsolidimi i mostrave të mermerit dhe travertinës me qellimin mbrotje e trashëgimisë kulturore
ndodh nga precipitimi i oksalatit të calciumit në sipërfaqen e mostrave. Proçesi i përgjithshëm
konsiston në tre hapa të trajtimit, duke filluar me tretësirën 5% të acetatit të kalciumit për 60 minuta në
200C, me tharjen në 700C për 30 min. i ndjekur nga trajtimi me tretësirë 5% të sulfatit të amonit. Hapi i
tretë përfshin trajtimin me tretësirë 5% të oksalatit të amonit duke ndjekur të njëtën proçedurë tharje.
Të gjitha mostrat janë nënshtruar, 10, 20, 30, 40 dhe 50 trajtimeve respektivisht, duke zbuluar çdo herë
rritjen e peshës. Poroziteti i tyre dhe sipërfaqja specifike, e vlerësuar nga matjet e porosimetrisë me
gaz, vazhdimisht zvogëlohen deri në trajtimin e fundit. Precipitimi i oksalatit mbi substratin e
karbonatit të kalciumit, në mostrat e mermerit dhe travertinës u studiua duke përdorur difraksionin me
rrezeve-X (me pluhur, , matjet FT-IR dhe FIB-SEM.
Fjalët kyçe: travertinë, mermer, precipitim, oksalat kalciumi, porozimetri me gaz difraksioni me
rrezeve-X, FT-IR, FIB-SEM
Abstract
Protection of cultural objects of marble, travertine and other stone types is an ongoing concern in the
international scale, due to the great value that they carry. In this study, are used two types of samples:
travertine samples of monolithic blocks taken from the outside walls of Ministry of Justice and marble
slabs that were used to build the pyramid (the Cultural Center) of Tirana during 1986-1988. The marble
and travertine samples employed in this study are cut in parallelepiped form blocs with lengths of 25 ±
1mm, widths and thicknesses of 7 mm. Consolidation of marble and travertine samples with the
purpose of culture heritage protection occurred by periodical calcium oxalate precipitation on top of
quasi parallelepiped samples. The overall process consisting of three stages of treatment, starting with
5 % calcium acetate solution for 60 minutes at 20°C, a draining step at 70°C for 30 min, followed by a
treatment with 5 % ammonium sulfate solution. The third stage includes the treatment with ammonium
oxalate, followed by the same draining procedure. All samples were subject of: 10, 20, 30, 40 and 50
treatments respectively, revealing each time weight increase. Their porosity and specific surface area,
assessed by gas porosimetry measurements, continuously decrease until the last treatment. The
precipitation of oxalate on top of calcium carbonate substrate, in the marble and travertine samples was
studied using X- ray powder diffraction (powder-XRD), FT-IR and FIB-SEM measurements.
KEY WORDS: travertine, marble, calcium oxalate, precipitation, Gas Porosimetry X-ray powder
diffraction (XRD), FTIR, FIB-SEM,
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