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Rezyme 

Në këtë punim të doktoratës, ne identifikuam një portë për transportin e joneve midis 

flluskave të oksigjenit dhe katalizatorëve (gjysmë) përçues. Njohja e kësaj porte është e nevojshme 

urgjentisht për të kuptuar se si flluska e fiksuar në katalizatorë ndryshon reaksionet e evoluimit të 

gazit të rëndësishëm për natyrën dhe teknologjinë. Kjo urgjencë motivohet veçanërisht nga rolet e 

dëmshme që luajnë flluskat e gazit gjatë katalizës, duke përfshirë joefikasitetin e reaksionit dhe 

mbipotencialin. Si e tillë, komunikimi i këtyre gjetjeve do të ndihmojë studiuesit e fushës së 

kërkimit të vazhdueshëm në këtë fushë të katalizës që zhvillohet me shpejtësi.  

Aftësia për të kuptuar reaksionet me evolime të gazit është kritike për të gjitha degët e 

shkencës dhe teknologjisë, ku uji është në kontakt me sipërfaqet katalitike. Oksidimi i ujit në 

hematit është i një rëndësie të veçantë duke pasur parasysh përhapjen e madhe të këtij minerali të 

oksidit të hekurit në Tokë dhe në Mars, dhe rolin që mund të luajë në një ekonomi të gazit të 

hidrogjenit. Të gjitha proceset efektive të evolucionit të gazit mbështeten në heqjen e vazhdueshme 

të flluskave të gazit nga sipërfaqet e katalizatorit për të maksimizuar ekspozimin e të gjitha 

vendeve reaktive ndaj ujit, dhe për të zvogëluar mbipotencialin e rekasionit. Meqenëse flluskat e 

gazit janë elektrikisht rezistente, qëndrimi i tyre i zgjatur në sipërfaqet e katalizatorit mund të ulë 

efikasitetin e reaksionit. Gjithashtu, flluskat e bllokuara në pajisje mikrofluide mund të bllokojnë 

rrjedhën e tretësirës që ndryshon transportin e joneve dhe, si të tillë, përçueshmërinë e tretësirës. 

Në thelb të këtyre fenomeneve qëndron aftësia e flluskave për të komunikuar elektrokimikisht me 

sipërfaqet e katalizatorit dhe kjo mund të arrihet kur shtresat elektrike dyfishe (EDL) të flluskave 

dhe katalizatorit mbështetës mbivendosen. Kjo ide nuk është konfirmuar kurrë deri më tani. 

Këtu, ne tregojmë se jonet alkaline të metaleve të kufizuara në rajonin EDL të sipërfaqeve 

të flluskave të oksigjenit mund të transportohen në, dhe nga, në EDL të sipërfaqeve të hematitit. 

Ne zbuluam se kontrolli i drejtpërdrejtë i kësaj porte mund të arrihet duke kontrolluar madhësinë 

dhe polaritetin e një potenciali elektrik të aplikuar nga jashtë që kalon përmes hematitit. 

Gjegjësisht, transporti i joneve rritet duke aplikuar një potencial elektrik negativ përmes hematitit, 

megjithatë pengohet duke aplikuar një potencial elektrik pozitiv. Ne gjithashtu vërejtëm se 

transporti i joneve pengohet kur flluskat e gjeneruara në një katalizator zhvendosen në një izolator, 

siç është politetrafluoroetileni (PTFE).  
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Ne arritëm në këto përfundime me atë që besojmë se është raporti i parë i literaturës për 

rezistencën elektrike dhe vetitë e kapacitetit të flluskave të vetme të ajrit. Ne e arritëm këtë me anë 

të matjeve të spektroskopisë së impedancës elektrokimike (EIS) duke përdorur mikroelektroda të 

pozicionuara direkt në sipërfaqet e vetme të flluskave. Ndërsa përpjekjet e mëparshme kanë 

përdorur mikroelektroda për të hartuar koleksionet e flluskave nga matjet e përçueshmërisë, asnjë 

prej tyre nuk ka hulumtuar drejtpërdrejt elektrokiminë e flluskave në mënyrën e raportuar në këtë 

studim. 

Kjo qasje është e rëndësisë unike sepse ofron informacionin më të drejtpërdrejtë mbi 

transportin e joneve në sipërfaqet e flluskave e e cila nuk është realizuar në asnjë studim më parë. 

Meqenëse flluskat e gazit janë entitete të përhapura e ndonjëherë edhe të fiksuara në sipërfaqet e 

katalizatorëve, ato sigurisht që do të jenë me interes të madh për hulumtesit e kësaj fushe, për 

shembull, në ndarjen fotoelektrokimike të ujit, tek mikrofluidikët, reaktorët e shtratit të lëngshëm, 

ndarjen e mineraleve, kiminë redokse (gjeo-), dhe madje aspektet fundamentale të hulumtimit të 

debatuar nxehtë mbi kiminë e ndërfaqes ajër/ujë. 

Përdorimi i metodave moderne të llogaritjeve teorike, përfshirë metodat e mekanikës 

kuantike: DFT dhe mekanikës molekulare (llogaritje Monte Carlo dhe Dinamikë Molekulare), 

mundësuan që të kuptojmë në nivel molekular se si realizohet grefimi i sipërfaqes, se si qëndron 

komunikimi elektrokimik në mes të molekulave të gazta (flluskave) elektrodës së padomifikuar 

dhe të modifikuar, gjeometrisë së molekulës së grefuar dhe energjisë së lidhjes së saj në sipërfaqe, 

etj. 

 

Fjalët kyçe: flluska e oksigjenit, spekstroskopia e impedances elektrokimike (EIS), Teoria në funksion të 

densitetit (DFT), Shtresa elektrike dyfishe (EDL) 
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Summary 

In this work, we identified a gateway for ion transport between oxygen bubbles and 

(semi)conducting catalysts. Recognizing this gateway is urgently needed to understand how 

bubble pinned on catalysts alter gas-evolving reactions important to nature and technology. This 

urgency is especially motivated by the detrimental roles pinned gas bubbles play during catalysis, 

including reaction inefficiency and overpotential. As such, communicating these findings to the 

wide readership of Nature Chemistry will help ongoing research in this rapidly evolving field of 

catalysis.  

The ability to understand gas-evolving reactions is critical to all branches of science and 

technology where water is in contact with catalytic surfaces. Water oxidation on hematite is of 

especial importance given the widespread abundance of this iron oxide mineral on Earth and on 

Mars, and the role it could play in a hydrogen gas economy. All effective gas-evolving processes 

rely on the continual removal of gas bubbles from catalyst surfaces to maximize exposure of all 

reactive sites to water and reduce reaction overpotential. Because gas bubbles are electrically 

resistive, their prolonged residence on catalyst surfaces can decrease reaction efficiency. In the 

same token, bubbles trapped in microfluidic devices can block solution flow alter ion transport 

and, as such, solution conductivity. At the core of these phenomena lies the ability of bubbles to 

electrochemically communicate with catalyst surfaces, and this could be achieved when the 

electric double layers (EDL) of bubbles and the supporting catalyst overlap. This idea has, 

however, never been confirmed until now.  

Here, we show that metal alkali ions confined to the EDL region of oxygen bubbles 

surfaces can be transported to, and from, the EDL of hematite surfaces. We find that direct control 

of this gateway can be achieved by controlling the magnitude and polarity of an externally applied 

electric potential passing through hematite. Namely, ion transport is enhanced by applying a 

negative electric potential through hematite, yet it is hindered by applying a positive electric 

potential. We also show that ion transport is hindered when bubbles generated on a catalyst are 

moved onto an insulator, such as polytetrafluoroethylene (PTFE).  

We arrive to these conclusions with what we believe is the literature’s ever first report of 

the electrical resistance and capacitance properties of single air bubbles. We achieved this by 
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electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements using microelectrodes positioned 

directly on the single bubble surfaces. While previous efforts have used microelectrodes to map 

collections of bubbles by conductivity measurements, none have directly probed the 

electrochemistry of bubbles in the manner reported in this study.  

Our approach is uniquely important because it provides the most direct information on ion 

transport at bubble surfaces that no other study have previously done. Because gas bubbles are 

widespread entities pinned on catalyst surfaces, they will certainly be of great interest of the 

scientific of this field, for example, in photoelectrochemical water splitting, microfluidics, 

fluidized bed reactors, mineral separation, redox (geo)chemistry, and even fundamental aspects of 

the hotly debated research on the chemistry of the air/water interface. 

The use of modern methods of theoretical calculations, including quantum methods and 

mechanics: DFT and molecular mechanics (Monte Carlo computation and Molecular Dynamics). 

The use of these techniques enabled us to understand at the molecular level how surface grafting 

is accomplished, how electrochemical communication between unmodified and modified gas 

molecules (bubbles), the geometry of the grafted molecule, and the bonding energy of its surface, 

etc. 

 

Keywords: oxygen bubble, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), density function theory 

(DFT), electrical double layer (EDL) 
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1. Ndarja e ujit në sipërfaqe të elektrodave  

Reaksioni i ndarjes së ujit është një reaksion mjaft endotermik dhe mënyra më e thjeshtë 

për të siguruar energjinë e nevojshme të reaksionit të ndarjes mbetet mënyra elektrokimike. Nëse 

energjia elektrike sigurohet në një mënyrë të qëndrueshme duke përdorur, p.sh. erën, hidro 

energjinë apo atë diellore, hidrogjeni i prodhuar është një karburant i pastër, jo ndotës, nuk liron 

CO2, e i cili mund të përdoret në qelulat me djegie për të prodhuar energji për një gamë të tërë të 

aplikacioneve.  

Bërthama e një njësie të elektrolizës është një qelulë elektrokimike, e cila është e mbushur 

me ujë të pastër dhe ka dy elektroda të lidhura me një furnizim të jashtëm të energjisë. Në një 

tension të caktuar, i cili quhet tension kritik, midis të dy elektrodave, elektrodat fillojnë të 

prodhojnë gaz hidrogjeni në skajin e elektrodës negative dhe oksigjen në gjendjen e gaztë në 

elektrodën e skajit pozitiv. Sasia e gazrave të prodhuar për njësi të kohës lidhet drejtpërdrejt me 

rrymën që kalon përmes qelulës elektrokimike. Në ujë, gjithmonë gjendet një përqindje e caktuar 

si specie jonike; H+ dhe OH- të përfaqësuar nga ekuacioni i ekuilibrit: Në elektrolizë, përmes 

aplikimit të energjisë elektrike molekulat e ujit ndahen në hidrogjen dhe oksigjen. Kostoja e 

prodhimit të energjisë nga H2 përcaktohet kryesisht nga kostoja e energjisë elektrike (Hosseini and 

Wahid, 2016). Ndarja e ujit mund të shënohet me anë të reaksionit: 

                                                  H2O → ½ O2 + H2                                                            (1) 

Produktet, oksigjeni dhe hidrogjeni, prodhohen në katodë dhe anodë, respektivisht. Ne do të 

konsiderojme mekanizmin e reaksionit në një mjedis acidik: 

Katodë: 

                                                  2H+ + 2e- → H* + H+ + e- → H2                                                  (2) 

Anodë: 

    2H2O → HO* + H2O + H+ + e- → O* + H2O + 2H+ + 2e- → HOO* + 3H+ + 3e- → O2 + 4H+ + 4e-           (3) 

Shenja * prezenton një anën aktive sipërfaqësore. 

 Cikli jetësor i një flluske në një elektrodë në formimin e gazit zakonisht përfshin katër faza: 

bërthamëzimi, rritja, bashkimi dhe shkëputja (Xu Zhao, Ren and Luo, 2019). Flluskat fillojnë të 
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bërthamëzohen në sipërfaqen e elektrodës nga tretësira pasi tretësira të tejngopet me gaz të 

prodhuar. Më pas, flluskat rriten nga difuzioni i gazit të tretur në sipërfaqen e tyre ose nga bashkimi 

me flluakat e tjera, e kur forca është mjaft e fortë për të kundërshtuar forcën e ngjitjes që mban 

flluskën në sipërfaqen e elektrodës, flluska ngrihet lartë nga sipërfaqja dhe pastaj shkëputen nga 

ato. Efektet e flluskave të gazit përfshijnë përzierjen efikase të tretësirës elektrolitike dhe 

eventualisht bllokimin e rrymës elektrike. Duke penguar kështu rrymën, flluskat ulin 

përçueshmërinë e elektroliteve dhe kështu shtojnë humbjet ohmike në qelulë. Për më tepër, duke 

ndikuar në përzierjen e elektrolitit, flluskat rrisin transferimin e nxehtësisë nga elektroda dhe 

transferimin e masës në sipërfaqen e elektrodës.  

Përkundër faktit se zbulimi i shpërbërjes elektrolitike të ujit është observuar për herë të 

parë në mjedisin ujor acidik, në impiantet industriale preferohet mjedisi alkalin, sepse korrozioni 

kontrollohet më lehtë dhe mund të përdoren materiale më të lira ndërtimi krahasuar me 

teknologjinë e elektrolizës acidike. Vitet e fundit janë zhvilluar edhe metoda të tjera të prodhimit 

të hidrogjenit, të tilla si elektroliza në membranat me shkëmbim të protoneve, elektroliza e avullit 

është zhvilluar në vitet e fundit. Hidrogjeni gjithashtu mund të gjenerohet në industry edhe si një 

nënprodukt gjatë prodhimit të kloralkalit.  

1.1.  Formimi i berthamës së flluskës 

Në natyrën e tij, bërthamëzimi mund të jetë homogjen ose heterogjen (Iwamatsu, 2014). 

Hap i parë i formimit të një fluske është formimi i bërthamës. Formimi i berthamës mund të 

shkaktohet nga dy faktorë: temperatura dhe niveli i supersaturimit të tretësit. Kur formimi i 

bërthamës influencohet nga temperatura, sikurse në rastin e vlimit, ndryshimi i temperaturës 

shkakton ndryshime në presione lokale që favorizojnë formimin e bërthamave me avuj (Gallo et 

al., 2020). Në sistemet e supersaturuara, formimi i bërthamave ndodh për arsye se sistemi tenton 

të rikthejë ekuilibrin nga ndarja e fazave në temperaturë konstante. Evolimi i gazeve në elektroda 

është një shembull i mirë i formimit të bërthamave nga supersaturimi, reaksionet redokse të 

vazhduara në elektroda i prinë supersaturimit të lëngjeve në gaz, duke promovuar formimin e 

flluskave të gazta.  

Në elektrodat që formohen gazet, proceset elektrokimike dhe fizike ndodhin njëkohësisht 

dhe ato bashkohen në dy mënyra: me transport në masë dhe me shpërndarje të re të densitetit të 
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rrymës. Efektet e transportit të masës të shkaktuara nga flluska ekzistojnë si në shkallën makro 

ashtu edhe në atë mikro. Në shkallën makro, flluskat ngrihen në elektrolit për shkak të fuqisë së 

tyre, duke krijuar rrjedhje të lirë konvektive. Në mikro-shkallë, gjatë rritjes së fluskave në 

sipërfaqe, lëngu shtyhet në drejtim radial, duke çuar në mikrokonveksion. 

Flluskat mund të bëjnë formimin e bërthamave kur elektroliti afër elektrodës është i ngopur 

me gaz. Nëse përqendrimi i gazit të tretur arrin një vlerë kritike, flluskat bërthamëzohen dhe rriten. 

Në përgjithësi, kërkesa energjetike për bërthamëzimin e flluskave të gazta bëhet bazuar në 

maksimizimin e diferencës së energjisë së lirë të Gibsit dhe Helmocit të sistemit para dhe pas 

bërthamëzimit. Kostoja e energjisë për formimin e ndërfaqes gaz/lëng rritet me madhësinë e 

sipërfaqes ndërfaqësore, e që është përafërsisht proporcionale me katrorin e radiusit të fluskës. 

1.2. Rritja e bërthamës 

 Pas bërthamëzimit, fluska e gaztë i nënshtrohet procesit të rritjes, e udhëhequr nga rritja e 

presionit te brendshëm të fluskës në krahasim me presionin Laplace dhe fluksin e tretur të gazit 

brenda flluskës (Xu Zhao, Ren and Luo, 2019). Rritja e flluskës e kontrolluar me difuzion të masës 

ështe e ngjajshme me rritjen e flluskës së avullit të kontrolluar nga difuzioni. Rritja e një flluske 

sferike gazi jepet nga ekuacioni: 

R = 2β (Dt)1/2                                                                                            (4) 

Prej nga parametri β, ështe funksion i numrit Jakob, Ja = ΔCo/p2: β l ~Jam, 0.55 < m < 1. Rritja e 

fluskës e absorbuar (e ngjitur) ne elektrodë, mund të jepet nga ekuacioni: 

R = 2β* (Dt)1/2            (5) 

Parametri β* ështe gjithashtu funksoin i Ja:  β* ~ Jan, 0.5 < n <1, por β*< β. Të dy ekuacionet e 

mësipërme vlejnë në rastet e matjeve elektrokimike pa konveksion. Koeficienti R përfaqëson 

raportin në mes të kohës karakteristike të transportit difuziv të gazit të evoluar nëpër një rajon të 

caktuar të elektrodës dhe transportit difuziv të flluskës së gazit, e cila nga ana tjetër kufizon 

shkallën e rritjes së fluskës. Rritja është pothuajse tërësisht e drejtuar nga difuzioni Fick-ut 

(Montagu, 1962) të gazit në flluskë nga elektroliti i tejngopur përreth. Masa pastaj transferohet në 

të gjithë sipërfaqen e flluskës. 



4 
 

1.3. Bashkimi (shkrijrja) i flluskave 

Forcë shtyese në bashkimin e flluskave është zvogëlimi i energjisë sipërfaqësore nga 

sipërfaqja totale e zvogëluar e ndërfaqes së gazit − lëngut. Rritja e flluskave është e kufizuar direkt 

nga shkalla e prodhimit të gazit, rrjedhimisht nga furnizimi me rrymë. I gjithë gazi i prodhuar në 

sipërfaqen e elektrodës transferohet drejtëpërdrejt në flluskën e ngjitur me të nga difuzioni dhe nga 

bashkimi me flluska më të vogla ose nanoflluska që bërthamëzojnë në skajin e elektrodës (Wang 

et al., 2016). 

 

Figura 1. Imazhe me shpejtësi të lartë gjatë bashkimit të dy flluskave me rreze 300 μm. Imazhet 

ndahen nga njëra-tjetra me 75 μs. (A−D) Formimi i qafës. (E − J) Përhapja e valës kapilare (Moreno 

Soto et al., 2018) 

Flluskat e evoluara nga sipërfaqja e elektrodës janë si rezultat i shumë proceseve, si 

transferimi i masës ndërfaqësore, reaksioni kimik, rrjedhja e mikro lëngut etj. Rritja e flluskës 

është një proces kritik gjatë evoluimit të flluskës. Ajo është e përshkruar nga dy faktorë, koeficienti 

i rritjes (β) dhe koeficienti i kohës (x): R(t) =βtx. Rritja e flluskave mund të ndahet më tej në dy 

faza, faza e shpejtë e rritjes e kontrolluar nga efekti i inercisë dhe faza e rritjes relativisht e ngadaltë 

e kontrolluar nga difuzioni. Koeficienti x është gjetur që të ulet nga një vlerë e shkurtër kohe (<10 

ms) afër vlerës njësi, tipike e rritjës së kontrolluar nga inercioni, përmes 0.5, karakteristikë e 

kontrollit difuziv, në 0.3, e pritur për rritjen Faradaike, në kohë të gjata (> 100 ms) (Brandon and 

Kelsall, 1985) siç përshkruhet nga teoria Scriven me supozimin e madhësisë së pafund të 

sipërfaqes së ngurtë (Scheidegger, 1965) 

1.4. Shkëputja e flluskave 

Shkëputja e flluskave ka një rëndësi të madhe për proceset e evolimit të gazit sepse ajo ri-

ekspozon zonën aktive paraprakisht të bllokuar nga flluskat e bashkangjitura. Shkëputja e flluskave 

ndodh natyrshëm kur trashësia e qafës arrin zero (Figura 2).  
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Figura 2. Rritja e flluskave të ajrit të injektuar në vaj silikoni (47V50): (a) për Q ≈ 2.5 mm3/s dhe S 

≈ 0 s−1; (b) për Q ≈ 2.5 mm3/s dhe S ≈ 5.5 s−1(Duhar and Colin, 2006). 

Si përfundim, gjatë rritjes, notimit/zvarritjes presioni i kontaktit, kapilarët dhe forcat e 

migrimit luajnë një rol. Në drejtimin vertikal, buoyancy1, presioni i kontaktit dhe forcat e migrimit 

nxisin shkëputjen e flluskës, ndërsa forcat tërheqëse dhe kapilare e mbajnë flluskën të bashkuar në 

substrat. Në drejtimin horizontal, tërheqja dhe forcat e migrimit veprojnë për shkëputjen e flluskës 

kundër forcës kapilare. Pas shkëputjes së flluskave, do të merren parasysh vetëm fuqia, buoyancy 

dhe forcat e migrimit. 

1.5. Qellimi i elektrolizës 

Shumë studiues sugjeruan përdorimin e energjisë së rinovueshme si një alternativë për 

lëndët djegëse fosile (Mehrpooya, Hemmatabady and Ahmadi, 2015; Mehrpooya, Shahsavan and 

Sharifzadeh, 2016; Mohammadi and Mehrpooya, 2016; Mehrpooya and Sharifzadeh, 2017). 

Ndryshe nga lëndët djegëse fosile, burimet e ripërtëritshme të energjisë janë të pashterrshme dhe 

gjithashtu ato nuk prodhojnë asnjë lloj ndotjeje gjatë funksionimit të tyre. Ndarja e drejtpërdrejtë 

e ujit është një mënyrë ideale për prodhimin e hidrogjenit dhe oksgjenit. Reaksionet e evoluimit të 

gazeve gjatë oksidimit të ujit përfshijnë reaksionet e evoluimit te oksigjenit dhe reaksionet e 

evoluimit te hidrogjenit nga ndarja e ujit me elektrolizë (ang. water-splitting electrolyzers), nga 

proceset klor alkaline, reaksionet e reduktimit të CO2 për regjenerimin e derivateve dhe reaksionet 

 
1 Buoyancy – Forcë shtytëse e Arkimedit 
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e oksidimit të hidrazinës në lëndët djegëse (Karlsson and Cornell, 2016; Zhang et al., 2018; Zhao, 

Li, et al., 2018; Zhao, Xing, et al., 2018).  Ndarja e ujit është një proces premtues për prodhimin 

e hidrogjenit, i cili është i qëndrueshëm dhe pa ndotje, sidomos produktet që përmbajnë karbon si 

në proceset e bazuara me anë të reaksioneve të hidrokarbureve. Për këtë arsyeje, zhvillimi i 

efiçencës dhe teknologjive sa më ekonomike për ndarjen e ujit ka qenë një ndër qëllimet kryesore 

të shkencëtarëve. 

Sipërfaqet e ngurta mund të prodhojnë flluska gazi përfshirë zhytjen e drejtpërdrejtë të 

trupave të ngurtë në ujë, ndryshimet e temperaturës ose presionit, shkëmbimin e tretësit, 

mikrovalët, ultratingujve, rrezet kozmike dhe reaksionet (foto, elektro) kimike të lirimit të gazit 

(Brandon and Kelsall, 1985; Lauterborn and Kurz, 2010; Alheshibri et al., 2016). Njohja dhe 

kontrolli i formimit të flluskave të gazit janë shumë të rëndësishme për aplikime të ndryshme 

teknologjike si prodhimi i gazit karburant, ndarja e mineraleve, imazhërimi mjekësor dhe 

teknologjitë e gjelbërta (Z. Dai, Fornasiero and Ralston, 1999; Lauterborn and Kurz, 2010; 

Alheshibri et al., 2016). Kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme për të kuptuar se si flluskat 

ndikojnë në reaksionet katalitike, se si ata bllokojnë rrjedhën e lëngut në rrjetet poroze dhe, kur 

dëshirohet, se si ato mund të eliminohen (On and Ontology, 1976; S. Trasatti, 2000; Huet, Musiani 

and Nogueira, 2004; Metz et al., 2010; Chen et al., 2014; S. Feliu et al., 2017; Iago Pereiro et al., 

2019)  
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Metodat e modifikimit të sipërfaqeve 
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2. Formimi i shtresave organike në mënyrë elektrokimike 

Formimi i filmave organik përfshin modifikimet kovalente të sipërfaqeve të ndryshme me 

shtresa organike, duke përfshirë ndryshimet në strukturën e sipërfaqeve. Janë zhvilluar një numër 

i madh i metodave të ndryshme të cilat mundësojnë lidhjen e shtresave organike në sipërfaqe, edhe 

pse në disa nga këto rastet nuk është demostruar qartë prania e lidhjes. Egzistojnë një numer i 

metodave që përdoren për depozitimin e shtresave organike ne metale. Metodat e modifikimit në 

përgjithësi mund ti grupojmë në dy klasa: 1) klasa e molekulave që formojnë monoshtersora të 

vetëorganizuara pa nxitje elektrokimike dhe 2) klasa e molekulave që formojnë shtresa organike 

në substrate me aplikimin e elektrokimisë.  

Në pjesën e parë të kapitullit të dytë janë përshkruar metodat që mundësojnë formimin e 

shtresave organike pa ndonjë nxitje elektrokimike. Si metoda joelektrokimike për modifikim 

sipërfaqësor të materialeve kemi: i) metodat që realizojnë formmin e filmave organik pa ndonjë 

prezencë të qartë të lidhjes që përfshijnë ngjyrosjen si metodë më të thjeshtë, mveshjen e metaleve 

nga polimerët, përdorimi i sprejave të ndryshëm ne metale etj; dhe ii) metodat që përdoren për 

formimn e filmave organik me reaksione të natyrës së pastërt kimike duke përfshirë grupet 

sipërfaqësore të subtrateve dhe pjesës tjetër të molekulës që tenton të lidhet me këto sipërfaqe si 

pasojë e afinitetit molekular. 

Metodat e modifikimit elektrokimik përfshijnë reaksione kimike që bazohen në formimin 

e lidhjeve kimike përmes oksido-reduktimit në mes të substrateve dhe molekulave të ndryshme 

organike. Metodat e modifikimit elektrokimik, bazohen në metodat elektrokimike për formimin e 

lidhjes kovalente, monitorimin e lidhjes kovalente dhe karakterizimin e procesit të modifikimit. 

Për proceset e oksidimit, substrati ngarkohet me potenciale relativisht të larta dhe kjo vë në 

kufizime tipet e substrateve të cilat mund të modifikohen. Për këtë arsyeje metodat reduktive kanë 

përdorim më të gjerë. 

2.1. Monshtresat e vetë-organizuara (SAMs) 

 Vetë-organizmi është strategjia më efektive dhe e gjithanshme për funksionalizimin e 

sipërfaqes. Monoshtresat e vetë-organizuara (SAMs) mund të formohen në materiale të tilla si 

(gjysmë) përquesit dhe sipërfaqet dielektrike, dhe janë përdorur në një shumëllojshmëri të 

aplikacioneve teknologjike. SAMs për aplikime elektroanalitike janë prezantuar në fillim të viteve 
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1990 dhe që atëherë janë shfrytëzuar për detektimin e specieve të ndryshme duke filluar nga jonet 

e metaleve deri te biomolekulat dhe mikroorganizmat. Formimi i SAMs kërkon kemisorbim në një 

sipërfaqe, pasuar nga organizimi spontan në fusha të renditura molekulare (Saby et al., 1997; Kind 

et al., 1999; Laforgue, Addou and Bélanger, 2005). Molekulat e përshtatshme për SAMs zakonisht 

përbëhen nga tri pjesë: (i) grupi i kokës, që është fundi i molekulës e cila lidhet me sipërfaqen, (ii)  

shtylla kurrizore e bërë nga një zinxhir alifatik ose një oligomer aromatik, kryesisht përgjegjës për 

renditjen molekulare, dhe (iii) grupi terminal, i cili përcakton topografinë, energji sipërfaqësore 

dhe kimia e ndërfaqes së jashtme (Sagiv, 1980; Bain and Whitesides, 1989; Gooding et al., 2003; 

Mandler and Kraus-Ophir, 2011; Singh, Kaur and Comini, 2020). Eksistojnë klasë të ndryshme të 

molekulave që mund të formojnë SAMs-: 

2.1.1. Silanet 

Silanet mund të formojnë filma organik monoshtresor me një kusht që substrati që do të 

modifikohet duhet të jetë i hidroksiluar. Molekulat e vetëorganizuara në përgjithësi përbëhen nga 

tri pjesë: grupi i kokës, zinxhirët alkil dhe grupi terminal (Aswal et al., 2006; Wang et al., 2021; 

Wang, Schubert and Hoeppener, 2021) 

 

 

Skema 1. Pamje skematike e procesit të silanizimit (Aswal et al., 2006) 

Monoshtresat e alkilsiloksaneve zakonisht përgatiten nga një proces adsorbimi kovalent i 

molekulave të vetë-organizuara, të tilla si trikloro-, trimetoksi- ose trietoksizilane, mbi substratin 

e ngurtë. Grupi i kokës të molekulave të sipërpërmendura është përgjegjës për ankorimin e 



10 
 

molekulave në substrat. Stabiliteti i monoshtresave sigurohet nga zinxhirët alkilik, për shkak të 

interaksioneve Van der Waals-it, dhe ka një ndikim të madh në rregullueshmërinë e SAMs(Pujari 

et al., 2014). Grupi terminal ofron funksionalitetin kimik në sistemin një shtresor 2D dhe është i 

rëndësishëm për shtimin e vetive  të ndryshme në sipërfaqe. Skema 1 tregon shembullin tipik e një 

reaksioni për formimin e SAMs të derivuar nga molekulat e organosilaneve. Silanet mund të 

formohen në substrate të ndryshme të tilla si xhami (Gabriunaite et al., 2020), kuarci (Huntt et al., 

1996), oksidi i silicit (Herzer, Hoeppener and Schubert, 2010), mica (Xiao et al., 1995), Al2O3 

(Belyavskii, Mingalev and Lisichkin, 2004), TiO2 (Sewvandi et al., 2014), ZnO (Allen et al., 

2008), ITO (Khan, 2016), ZrO2 (Pursch et al., 2000), SiO2 (Pursch et al., 2000; Steinr, 2016), Fe3O4 

(P. Pichon, 2012), etj. 

Në pikëpamjen e përgjithshme, molekula e silanit së pari duhet të hidrolizohet për të 

formuar grupe reaktive silanole dhe më tej grupet e tilla kondensohen me grupe hidroksile 

sipërfaqësore (Zhuravlev, 1987) për të formuar lidhje Si-O-Si ose me molekulë tjetër të silantit të 

hidrolizuar për të formuar lidhjen e kryqëzuar Si-O-Si për të formuar poliksilane (Skema 3). 

Ndryshe nga SAMs e alkane-tiolëve dhe acideve yndyrore në të cilat struktura përfundimtare e 

filmit përcaktohet nga sistemi substrat/molekule dhe ndërveprimet zinxhirë-zinxhirë të Van Der 

Waals-it, grupet reaktive të kokës në organosilane prezantojnë mekanizma potencialë të rritjes së 

filmit anësor në nënshtresa. Formimi i lidhjes kryqëzore të grupit të kokës është shumë i ndjeshëm 

ndaj mjedisit siç janë përmbajtja e ujit dhe temperatura (Parikh et al., 1995; Glaser et al., 2004; 

Zhao, Xing, et al., 2018). 

Silanet kanë aplikime të ndryshme industriale: fabrikimin e pajisjeve hibride organike-

inorganike (Da Silva et al., 2017), bioçipëve (Jönsson et al., 2008) biosensorëve (Nikonov et al., 

2020), mbrojtjen ndaj korrozionit (Balan et al., 2014), krijimin e shtresave superfobike në 

sipërfaqen e aluminit (Khodaei and Shadmani, 2019), zvogëlimin  e adezionit sipërfaqësor (Fiore 

et al., 2020), etj. 

2.1.2 Acidet Yndyrore 

Formimi i monoshtresave te acidet yndyrore shtyhen nga reaksioni acido-bazik në mes të 

joneve karboksilate si anione dhe sipërfaqes metalike e cila vepron si kation (figura 3). Këto 

monoshtresa të vetëorganizuara fomohen nga adsorbimi spontan i zinxhirëve të gjatë alkilik në 

substrate të ndryshme si: TiO2 (Karsi et al., 2006), AgO (Puchner, 2017), ZnO (Badre et al., 2007), 
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nanogrimca (Fu, Dravid and Johnson, 2001), ITO (Karsi et al., 2006), çeliku i paoksiduar (Sahoo 

and Biswas, 2009), CeO2 (Arita et al., 2013). 

 

Figura 3. Struktura MVO të acideve yndyrore (Puchner, 2017) 

2.1.3 Tiolet 

SAMs e molekulave të tioleve (RSH) në sipërfaqet metalike janë blloqet themelore të 

ndërtimit për krijimin e strukturave komplekse me të ashtuquajturën qasje "nga poshtë-lart". Këto 

SAMs mund të përgatiten lehtësisht duke përdorur tiole (alifatike ose aromatike), alkildisulfide 

(Fenter, Eberhardt and Eisenberger, 1994) dialkilsulfide (Viro, 1997), ksantate organike (Bhatia, 

Ahuja and Mehta, 2015), alkiltiocianate (Choi et al., 2008), me kristal të vetëm (single-cristal) dhe 

alkiltiosulfate (Pillai, Braun and Freund, 2010) sipërfaqe të vrazhda ose nangrimcave të metaleve 

të pastra (Spampinato et al., 2016). 

 

Figura 4. Adsorbimi i alkantiolit në sipërfaqen e arit (Colorado Jr and Lee, 2001) 
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Duke marrë parasysh formimin dhe organizimin e shumëllojshmërisë së SAMs të bazuara 

në tiole, është e përshtatshme të ndahet struktura e molekulës adsorbate në tre pjesë (Figura 4). 

Pjesa e parë përbëhet nga pjesa e tiolit (–SH) që referohet si grupi i kokës. Kemosorbimi i këtij 

grupi në substrat është procesi më energjik dhe më i rëndësishëm në formimin e një shtrese. Pjesa 

e dytë përbëhet nga zinxhiri alkil dhe referohet si ndarës metileni (angl. methylene spacer). 

Ndërveprimet e Van Der Waals midis zinxhirëve, megjithëse janë energjitikisht më të dobëta se 

kemosorbimi, ato akoma ofrojnë një forcë të rëndësishme shtyese për organizimin adsorbues. Pjesa 

e tretë përbëhet nga grupi funksional terminal, i cili referohet si grupi bishtor. Në SAMs me bazë 

alkan-thiol, këto grupe janë fragmente metilike. Grupet e bishtore janë të ekspozuara në sipërfaqen 

e jashtme të mono-shtresave, dhe kështu ushtrojnë ndikimin më të drejtpërdrejtë në vetitë 

ndërfaqësore të filmave. 

Lehtësia e përgatitjes dhe fakti që është e mundur të përgatiten SAMs me grupe të 

ndryshme terminale (një çështje e rëndësishme për shumë aplikime) i ka shndërruar ato në llojin 

më të rëndësishëm të monoshtresave organike.  

 Energjitë e adsorbimit midis adsorbateve dhe substrateve janë relativisht të ulëta (5–15 

kcal/mol) (Colorado Jr and Lee, 2001), gjë që ofron një ndërfaqe me stabilitet relativ. Gjithashtu, 

riprodhueshmëria e filmave është e komplikuar për shkak të vështirësive në marrjen e sipërfaqeve 

të metaleve të paprekur (angl. pristine metal) ose oksidit të vetë metaleve. 

2.1.4. Acidet fosfonike 

Grupet e kokës fosfonate janë një alternativë premtuese për tejkalimin e kufizimeve të 

sistemeve të tiolëve dhe silantëve pasi ato japin ndërfaqe më stabiledhe mund të grefohen në një 

gamë të gjerë të sipërfaqeve të oksidëve të ndryshme. Formimi i monoshtresave të acideve 

fosfonike mund të realizohet në substrate të ndryshme (Skema 2), të tilla si: TiO2 (Marcinko and 

Fadeev, 2004; Mutin et al., 2004; Abate, Huang and Tao, 2020), ZrO2 (Marcinko and Fadeev, 

2004), Al2O3 (Thissen, Valtiner and Grundmeier, 2010; Paul et al., 2016), SiO2 (Mutin et al., 

2004), mica planare (Neves et al., 2001), Fe (Yee et al., 1999; Paszternák et al., 2010), Co-Cr 

(Bhure et al., 2010), Cu (Yurt and Solmaz, 2020), GaN (Ito et al., 2008), etj.  
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Skema 2. Formimi i SAMs i acideve fosforore në subtrat. Formimi i monoshtresave mund të jetë: a) 

monodentate, b) bidentate dhe c) tridentate 

Monoshtresat e acideve fosfonike në sipërfaqe të oksideve përdoren në aplikime të senzorëve 

elektrik (Wang et al., 2020) dhe biologjik (biosenzorë) (Zhao et al., 2013), në mbrojtje të 

korrozionit (Yurt and Solmaz, 2020), etj.SAMs të acideve fosfonike në rritje të vazhdueshme po 

përdoren për ndërtimin e filmave të hollë për shkak të aftësisë së tyre për të formuar filma të 

rregullt dhe stabil në sipërfaqe të oksideve. Filmat e formuar nga këto molekula janë stabile në 

kushte acidike dhe neutrale ndersa në kushte bazike zvogëlohet stabiliteti i tyre (Liakos et al., 

2007), ato janë termikisht stabile deri në 450 oC (Wan et al., 2020). 

2.2. Modifikimi elektrokimik me anë të oksidimit 

2.2.1. Oksidimi elektrokimik i aminave 

Për shkak të potencialit të lartë të oksidimit të aminave i cili nevojitet për grefim, (zakonisht 

më shumë se +1.2 V/SCE) substratet e përshtatshme për këtë qëllim duhet të jenë të qëndrueshme 

ndaj oksidimit,  të tilla si: fibrat e karbonit karboni qelqor (GC) (Deinhammer et al., 1994), 

karbon(Adenier et al., 2004), filmat e pirolizuar fotorezistent (Nasraoui et al., 2011), Au (Łuczak, 

2008), Pt (Fried and Meyerstein, 1971), ITO (Aziz and Yang, 2007) nanotubat e karbonit (Ferreira 

et al., 2015), etj. 
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Skema 3. Modifikimi elektrokimik i substrateve me anë të oksidimit të aminave (Barrière and 

Downard, 2008) 

Grefimi elektrokimik inicohet nëpërmjet oksidimit dhe një elektron largohet nga grupi 

aminë duke formuar radikalin kationik korrespodues, i cili deprotonizohet duke dhënë radikalin 

aminil (Skema 3). Ky radikal reagon me sipërfaqen e karbonit, që si rezultat qon në formimin e 

lidhjes kovalente të molekulës me substratin, nëpërmjet lidhjes N-C (Adenier et al., 2004). 

Oksidimi elektrokimik i aminave aromatike është studiuar gjerësisht, pasi, këto molekula pas 

oksidimit polimerizohen për të dhënë polimerë përçues të tillë si polianilina. Polimerizimi është 

për shkak të bashkimit të kationeve radikale.  

2.2.2. Oksidimi i grupit karboksil 

Për grefimin e këtyre molekulave nevojitet potencial i lartë E = 1.0 ± 0.15V (Andrieux, 

Gonzalez and Savéant, 1997, 2001). Përveç potencialit të lartë të oksidimit metoda e këtillë e 

grefimit gjithashtu kufizohet me përdorimin e substrateve të paoksidueshme të tilla si GC 2 

(Andrieux, Gonzalez and Savéant, 1997, 2001), HOPG (Andrieux, Gonzalez and Savéant, 2001), 

PPF (Brooksby, Downard and Yu, 2005). 

 
Skema 4. Grefimi i grupeve karboksile në materialet e karbonit 

Mekanizmi i grefimit përfshin formimin e radikalit alkil përmes elektrooksidimit të joneve 

karboksile, që shpien në lidhjen e radikalit në sipërfaqe të substratit (skema 4).  

2.2.3. Oksidimi i alkoholeve 

Me rastin e oksidmit të alkooleve, potenciali oksidues është edhe më i lartë dhe duhet 

aplikuar potenciale edhe më pozitive se sa potenciali i specieve tjera molekulare të cilat u 

 
2 GC (ang. Glassy Carbon) – karboni qelqor 
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nënshtrohen oksidimit. Kështu që në këto raste kemi kufizim të përdorimit të llojeve të substrateve. 

Si substrate mund të përdoren vetëm materialet e tilla të karbonit si: GC (Danaee et al., 2008) dhe 

grafiti(Chelaghmia, Nacef and Affoune, 2012). Modifikimi zakonisht zhvillohet në tretësira duke 

përdorur elektrolitë si H2SO4(Mohilner, Adams and Argersinger, 1962) ose LiClO4(Behrouzi et 

al., 2020). 

 

Skema 5. Mekanizmi i oksidimit të alkooleve në materialil karbonik 

2.2.4. Oksidimi i reagjentëve të Grignardit 

Modifikimi i sipërfaqeve të ndryshme të substrateve të tilla si Silici, Ga-Cl me reagjentët e 

Grignardit është një tjetër mënyrë tjetër e elektrokimike modifikimit të sipërfaqeve përmes 

oksidimit, e cila mund të aplikohet tek lidhja Si-H apo të ndodh edhe spontanisht tek (Si-H 

(Vegunta, Ngunjiri and Flake, 2009), Si-Cl (Bansal et al., 1996), Ga-Cl (Mukherjee, Peczonczyk 

and Maldonado, 2010) silici poroz (Song and Sailor, 1999). Reaksionet spontane paraqesin 

gjithashtu reaksionet që përdorin reagjentët alkil ose aril litium.  

Në skemën e mëposhtme është paraqitur mekanizmi i grefimit të reagjentëve të Grignardit në 

sipërfaqe të Silicit të hidrogjenizuar: 

      RMgX + h+  ⟶ R• + MgX+                                          (6) 

     -SiH + R- ⟶  -Si• + RH                                                           (7) 

         -Si• + R•  ⟶  -SiR                                                                (8) 

            -Si• + RMgX + h+ ⟶  -SiR + MgX+                                            (9) 

Mekanizmi i grefimit të reagjentëve të Grignardit në sipërfaqen e silicit përmes oksidimit (h = 

qarjen elektronike, SH = tretësi). 

 R• + SH RH + S-                                                          (10) 

R• + R•  R-R                                                                (11) 
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-Si• + SH              SiH + S•                                                      (12) 

Oksidimi i reagjentëve të Grignardit prodhon radikalin R•, i cili më pas jep radikalin silyl. Radikali 

i formuar silyl mund të reagoj me një radikal R• për të dhënë sipërfaqen e modifikuar Si-R. 

2.3. Modifikimi elektrokimik me anë të reduktimit 

2.3.1. Reduktimi i kripërave diazonium 

Modifikimi i sipërfaqeve është i mundur përmes një numri reagjentësh (silane, tiole, acide 

fosfonike, amina) ndër të cilat kripërat diazonium kanë fituar një rëndësi të veçantë. Modifikimi i 

sipërfaqeve duke përdorur reduktimin e kripërave diazonium është një metodë shumë efikase dhe 

e gjithëanshme për formimin e shtresave organike në shumë substrate të ndryshme.(Pinson and 

Podvorica, 2005) Reduktimi elektrokimik i këtyre kripërave në elektrodën e karbonit qelqor lejon 

lidhjen e shtresave organike përmes formimit të radikalit aril korrespodues (Delamar et al., 1992)  

Një larmi e madhe substratesh mund të përdoren me rastin e modifikimit elektrokimik të 

kripërave diazonium: materialet e karbonit (karboni qelqor) (Kariuki and Mcdermott, 2001; Phal 

et al., 2020), grafiti (Picot et al., 2011; Greenwood et al., 2015), grafiti pirolitik me orientim të 

lartë (HOGP) (Picot et al., 2011; Greenwood et al., 2015), grafeni (Paulus, Wang and Strano, 2013; 

Z. Sun et al., 2016), filmat fotorezistoreve të pirolizuar (PPF) (Puyo et al., 2019), fibrat e karbonit 

(Matcriaux, 1997), nanotubat e karobnit (Bahr et al., 2001), diamanti ultrakristalinë (Wang et al., 

2004), diamanti i vajosur me bor (BDD) (Kuo, Mccreery and Swain, 1999), nanogrimcat e 

diamantit (Mangeney et al., 2008) dhe nanorrjetat (Peter et al., 2011)), metalet (Fe) (Chaussé et 

al., 2002), Zn (Cabet-deliry et al., 2006; Hebiø et al., 2016), Ni (Gross et al., 2011), Cu (Mahouche 

et al., 2010; Haziri, Berisha and Podvorica, 2019), Co (Laws et al., 2010), Cr (Perrault et al., 

2021), Au (Berisha, Combellas, Kanoufi, Decorse, Médard, et al., 2017; Berisha et al., 2018b),  

nanogrimcat e arit (Laurentius et al., 2011), Pd (Stewart et al., 2004), Pt (Ghilane et al., 2005; 

Haziri, Berisha and Podvorica, 2019)), gjysëmpërquesit –ITO (Maldonado et al., 2006; Chen et 

al., 2011), SnO2 (Su et al., 2021), SiO2 (Ming Li et al., 2018); nanokristalet e Fe2O3 (Ktari et al., 

2012; Brymora et al., 2015), GaAs (Stewart et al., 2004), nanorrjetat e Ge (Collins et al., 2011). 

Polimerët – Teflon (Adenier et al., 2002; Mazouzi, Bertrand and Combellas, 2003; Manuscript, 

2013), polianilinë (PANI) (Santos et al., 2008; Pilan et al., 2012). 
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2.3.2. Kripërat arildiazonium 

Kripërat aryldiazonium në strukturën e tyre përbajnë bërthamën e benzenit e cila mund të 

jetë edhe e substituar, një grup diazo të lidhur me bërthamën e benzenit me ngarkesë pozitive si 

dhe një anion, zakonisht jonin tetrafluoro borat, BF4
-. Përfitohen zakonisht me reaksionin e nitritit 

të natriumit, NaNO2, në mjedis ujorë-acidik. Përparësia e përdorimit të këtyre kripërave dukshëm 

qëndron në mënyrën e thjeshtë të përgatitjes, reduktimin elektrokimik të tyre në potenciale 

relativisht të ulëta si dhe formimin e lidhjes kovalente të fortë aril-sipërfaqe e substratit. 

2.3.3. Elektrokimia e kripërave arildiazonium 

Metoda e përgatitjes së kripërave diazonium është mjaft e thjeshtë: një kripë diazonium 

ArN2
+ (c = 1 deri në 10 mM) tretet në një mjedis aprotik me një elektrolit mbështetës (acetonitril 

ACN + 0,1 M NBu4BF4) ose reduktimi në mjedis acidik ujor (Matcriaux, 1997) (për shembull 

H2SO4 0,1 M), duke përdorur sipërfaqen që do të modifikohet si katodë. Grefimi elektrokimik 

përfshin reduktimin elektrokimik të kationit diazonium, me pranim të  një elektroni duke kaluar 

në radikalin aril (kjo shoqërohet me humbjen e azotit molekular) ky radikal i formuar në kushte të 

caktuara  lidhet për substrat, por ky radikal gjithashtu mundet edhe të reduktohet në anion. Pas 

dediazonimit (spontan ose përmes reduktimit) kripërat diazonium sigurojnë radikale aril shumë 

reaktive që lidhen shumë fort në sipërfaqen e substrateve përmes lidhjeve kovalente për të dhënë 

materiale të përbëra siç tregohet në Skemën 6. 

 

Skema 6. Mekanizmi i grefimit të diazoniumit në substrate të ndryshme (C-material karboni, M-

metal, SC-gjysëmpërques dhe P-polimer) dhe 2) Formimi i anioneve arile nga reduktimi i radikalit 

aril 

Mekanizmi i modifikimit elektrokimik të kripërave diazonium përfshin një transfer 

elektronik që detyron të shkëputet lidhja C – N në molekulën e arildiazoniumit dhe të largohet 
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molekula e azotit (dediazonim) (Andrieux and Pinson, 2003) për të dhënë radikalin fenil. 

Reduktimi i radikaleve arile nuk ndodh në potencialin që e presim por reduktimi ndodh në 

potenciale më negative. Vala e reduktimit të radikalit fenil është vërejtur me anë të voltammetrisë 

ciklike, si një valë shumë e vogël negative (më katodike se) ndaj valës së vetë diazoniumit në Ep 

= - 0,64 V / SCE gjatë skanimit të potencialit me anë të voltametrisë ciklike. Potenciali redoks 

mund të fitohet nga simulimet e voltamogrameve E0
Ar./Ar

- = +0.05 V/ SCE. Potenciali i reduktimit 

ishte fituar gjithashtu nga matja e numrit të elektroneve të konsumuara në vlera të ndryshme të 

potencialit gjatë reduktimit të radikalit tjetër aril dhe është gjetur potenciali E0
Ar

.
/Ar

- = -0.95 V/SCE. 

Këto vlera të potencialit redoks Ar./Ar- janë mjaft të ndryshme, kjo natyrisht lidhet me vështërsitë 

eksperimentale.  

Gjatë elektrogrefimit reduktiv rreth potencialit 0V, kur potenciali është në drejtim të 

vlerave negative, fitohet një valë e pakthyeshme, e cila në skanimin e dytë dhe të tretë kretësisht 

zhduket, kjo rënie e rrymës lidhet me formimin progresiv të një shtrese organike, e cila bllokon 

çdo reaksion të reduktimit në sipërfaqen e elektrodës. Nëse elektrogrefimi monitorohet me 

kronoamperometri, rryma bie shumë shpejt, madhësia e rrymës nuk do të ulet sipas ligjit të 

Cotrellit –f(t-1/2). 

Shtresat e formuara gjatë grefimit të kripërave diazonium janë shumë stabile, ato i 

rezistojnë pastrimit me ultratinguj, vlimit në tretësa të ndryshëm dhe ekspozimi i gjatë në kushte 

të ambientit. Grefimi në rastin e pasivizimit të Germaniumit përmes reduktimit të kripërave 

diazonium u gjet që të vazhdonte edhe në temperatura ekstreme (−18°C) (Lefèvre et al., 2012). 

Shtresat e derviuara nga kripa diazonium janë termikisht të qëndrueshme në temperatura dukshëm 

më të larta se sa SAMs e alkan-thioleve në sipërfaqet e arit. Nga sipërfaqet SAMs të alkan-thiolit 

të testuar, monotioli ishte më pak i qëndrueshëm duke filluar të desorbonte në temperatura rreth 

65°C, dhe në temperatura më të larta se 95°C shtresa u hoq plotësisht. Nga ana tjetër, të dy shtresat 

e derviuara nga kripa diazonium i përgjigjen njësoj trajtimit termik, me humbje të vogla që mund 

t'i atribuohen heqjes së molekulave jo specifike të bashkangjitura. Kjo sipërfaqe është dëshmuar 

të jetë një alternativë e shkëlqyeshme për aplikimin në ndjeshmërinë e ADN-së elektrokimike të 

modifikuar (Civit, Fragoso and O’Sullivan, 2010). Në rastin e grefimit të Si-H me grupet 

bromofenile, shtresat janë stabile në mjedisin laboratorik për 6 muaj dhe nuk humbin sinjalin të 

cilin e japin gjatë kësaj kohe (Allongue et al., 1998).  
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Evidenca e formimit të lidhjes kovalente në mes të substrateve dhe shtresave organike 

mund të dëshmohet me anë të teknikave të ndryshme. Shtresat organike të depozituara në metale 

ose karbon janë karakterizuar nga metoda të ndryshme të tilla si elektrokimia e disa grupeve 

elektroaktive (Barbier et al., 1990), spektroskopia fotoelektrike me rreze X (XPS) (Matrab et al., 

2007; Liu et al., 2010; Van Druenen et al., 2018) spektroskopia infra e kuqe (IR) (Pinson and 

Podvorica, 2005; Combellas, Kanoufi, Pinson and Fetah I. Podvorica, 2008) mikrobalanci kuarci 

(Gómez-Anquela et al., 2014; Bouden, Pinson and Vautrin-Ul, 2017; Chira, Bucur and Radu, 

2017) mikroskopia e forcës atomike (AFM) (Cabet-deliry et al., 2006; Torréns et al., 2015; Pan et 

al., 2016; Nguyen et al., 2017) mikroskopia elektronike skanuese (SEM) (Fioresi et al., 2017; 

Nguyen et al., 2017) spektroskopia e impedancës elektrokimike (EIS) (Liu et al., 2011; Le et al., 

2012). Studimet XPS dhe spektroskopia Rrahman japin prova të drejtpërdrejta se grupet arile 

formojnë lidhjen kovalente në sipërfaqen nanoshufrave përmes lidhjeve Mn – O – C (Bell et al., 

2014), grefimi i grupeve arile në sipërfaqen e hekurit (Berisha et al., 2011), grefimi i grupeve arile 

në sipërfaqen e arit (Berisha et al., 2018), etj. Kohëve të fundit llogaritjet teorike kanë një rol 

shumë të veçantë për dëshmimin e formimit të lidhjeve në mes të substratit dhe shtresës organike, 

psh mund të kalkulohet në bazë të teorisë funksionale të densitetit (DFT),energji e lidhjes është 

më e madhja në silic me vlerat -292.6 kJ/mol,  në hekur -171.4 kJ/mol dhe në ari -100.3 kJ/mol 

(D. E. Jiang, Sumpter and Dai, 2006). 

2.3.4. Modifikimi elektrokimik i Au përmes aril-diazoniumeve  

Formimi i shtresave organike në sipërfaqeve të elektrodave-metalike të modifikuara me 

lidhje kovalente kanë marrë vëmendje të madhe për aplikime në elektrokatalizë, mbrojtje nga 

korrozioni, krijim të pajisjeve optike me filma të hollë, qarqe të integruara, ruajtje të informatave 

dhe senzorëve  

Mekanizmi për depozitimin elektroinduktiv përfshin formimin e një radikali aril në afërsi 

të sipërfaqes pas reduktimit të kripës diazonium, duke çuar në largimin e një molekule N2. Hapi 

pasues çon në formimin e një lidhje kovalente (Boukerma et al., 2003) midis grupit aril dhe të 

substratit, duke mundësuar një bashkim të fortë të shtresave të depozituara. Ky mekanizëm mund 

të japë veshje me trashësi të ndryshueshme, nga monoshtresë (∼1 nm trashësi) në multishtresë 

(mbi 5 nm trashësi) (Kariuki and McDermott, 1999), në varësi të ngarkesës së lejuar për të 

reduktuar diazonin dhe/ose kohën e reaksionit. Përveç këtyre dy rrugëve, formimi i radikalëve 
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azofenil dhe lidhja e tyre e drejtpërdrejtë qoftë në sipërfaqen përçuese (Ricci et al., 2012), ose në 

një unazë aromatike tashmë të bashkangjitur në sipërfaqen përçuese (Saby et al., 1997; Laforgue, 

Addou and Bélanger, 2005) mbetet si shteg i mundshëm i grefimit. Kjo teknikë ka gjithashtu 

avantazhin e kontrollit të funksionalizimit të sipërfaqes nga një përzgjedhje e përshtatshme e grupit 

funksional në pozicionin para të molekulës së grefuar. Sidoqoftë, përkundër një zgjedhje të madhe 

të zëvendësuesve të disponueshëm nga kjo metodë, shpesh kërkohet derivatizim i mëtejshëm 

selektiv për të bërë të mundur që sipërfaqet të përdoren më pas si platforma në të cilat mund të 

bashkohen përbërës të mëtejshëm në nivel molekularë ose nanoskallë me dendësi të kontrolluar të 

sipërfaqes. 

Një lidhje kovalente midis një grupi aril dhe një sipërfaqe jometale, siç është karboni qelqor 

ose silici, mund të vizualizohet lehtësisht, por natyra e lidhjes në një sipërfaqe metalike vizualizimi 

është shumë më i komplikuar. Natyra polikristaline e mostrave të metaleve të ekzaminuara me 

grefim e ka bërë të vështirë evidentimin e provave përfundimtare. Lidhja kovalente Au–C e 

formuar nga radikali me bazë diazoniumi gjatë elektrogreftimit është më e qëndrueshme dhe më e 

fortë në krahasim me lidhjen Au–S të formuar nga mono-shtresat e vet-organizuara (SAMs) të 

tioleve në ari (Laforgue, Addou and Bélanger, 2005). 

2.4. Monoshtresat dhe Multishtresat 

Filmat organik të cilat grefohen në sipërfaqe të ndryshme me teknika të ndryshme, janë 

fortësisht të aderueshëm dhe mund të formojnë shtresa me trashësi të ndryshme. Këto trashësi të 

filmave të formuar fillojnë nga disa nm në frasksione të μm ose nga monoshtresat në multishtresat. 

Megjithëse lidhja e fortë dhe paketimi i dendur i mono-shtresave të prodhuara nga reduktimi i 

diazoniumit janë vërtetuar mirë, ekziston pasiguri për trashësinë e shtresës së modifikimit. Kariuki 

dhe McDermott (Kariuki and McDermott, 2001) përdorën mikroskopinë e provës së skanimit (ang. 

scanning probe microscopy) për të demonstruar se reduktimi i jonit diethylaminophenyldiazonium 

mund të prodhojë multishtresa me trashësi prej ∼20 nm në kushte të caktuara, veçanërisht kur 

është përqendrimi i lartë i jonit diazonium dhe koha e gjatë e reduktimit.  

Intermediatët e lartë radikalë të gjeneruar gjatë procesit të reduktimit çojnë në 

polimerizimin e çrregullt të aromatikëve (Bélanger and Pinson, 2011). Kjo sjellje është pengesa 

kryesore e qasjes së elektrograftimit diazonium dhe do të minimizohet gjatë zhvillimit të ndërfaqes 

së kontrolluar mirë të nevojshme për aplikimet e elektroanalizës. Janë zhvilluar disa qasje për 
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formimin e monoshtresave përmes elektrograftimit diazonium (Nielsen et al., 2007; Combellas, 

Kanoufi, Pinson and Fetah I Podvorica, 2008; Menanteau et al., 2015; Breton and Downard, 2017). 

Është raportuar se përdorimi i lëngut jonik i cili është më i trashë se tretësit e zakonshëm të 

përdorur për elektrografim (ujë ose acetonitril) lejoi uljen e trashësisë së filmit (Fontaine et al., 

2010). 

 

Skema 7. Mekanizmi për formimin e multi-shtresave gjatë grefimit të kripërave diazonium 

(Randriamahazaka and Ghilane, 2015) 

Një qasje tjetër konsiston në përdorimin e një radikali “kapës” Scavenger për të bllokuar 

speciet reaktive (Menanteau et al., 2015). Është vërtetuar se prania e radikalit kapësit zvogëloi 

rrënjësisht trashësinë e filmit dhe u mor një shtresë me përqendrim të lartë të radikalit kapësit. 

(Skema 8) 

 

Skema 8. Strategjia për përgatitjen e afërsisht mono-shtresave të grupeve të benzaldehidit 

(Menanteau et al., 2015) 



22 
 

Meqenëse shumica e aplikimeve të modifikimit të sipërfaqes varen në mënyrë kritike nga 

trashësia e shtresës, është esenciale të merret parasysh dhe të kontrollohet formimi i 

multishtresave. Multishtresat e formuara në elektrodat e modifikuara mund të studiohen me 

teknika të ndryshme, duke përfshirë: FT-IR (Ricci, Bonazzola and Calvo, 2006), elipsometri 

(Zhang et al., 2014), AFM (Brooksby and Downard, 2005) dhe profilometria (McCarley et al., 

1990). 
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Kapitulli III 

 
 

 

 

  

Bazat teorike e metodave të përdorura 

eksperimentale 
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3. Metodat elektroanalitike  

Në këtë punim karakterizimi i shtresave të formuara, i reaksioneve të diazotimit si dhe 

emodifikimit të substratit me kripëra diazonium është realizuar duke përdorur teknikat 

spektroskopike dhe elektrokimike të tilla si: spektroskopia infra e kuqe me transfromim Furier 

(FT-IR), voltametria ciklike (CV), spektroskopia elektrokimike e impedancës (EIS), 

kronoamperometria, elipsometria, spektroskopia me rreze X (XPS). 

3.1. Kronoamperometria 

Është një metodë elektroanalitike në të cilën potenciali i elektrodës së punës ndryshohet në 

vlerë të caktuar përnjëherësh dhe rryma që rezulton nga proceset Faradeike që ndodhin në 

elektrodë monitorohen. Një potencial i caktuar aplikohet në elektrodë me pajisjet potenciostatike, 

dhe ndryshimi i rrymës regjistrohet në funksion të kohës. Në fillim rrjedh një rrymë e madhe, e 

cila është kryesisht për shkak të ngarkimit të shtresës elektrike dyfishe (EDL) të elektrodës siç 

kërkohet nga ndryshimi i potencialit. Rryma dhe koha maksimale e ngarkimit EDL varet jo vetëm 

nga sistemi dhe madhësia e elektrodës por edhe nga parametrat e potenciostatit të përdorur. Kur 

ky proces të ketë mbaruar, kryesisht përbërësi i rrymës faradaike mbetet, i cili në veçanti do të 

shkaktojë ndryshime në përqendrimet sipërfaqësore. 

 

Figura 5. Kronoamperogrami i fituar pas ndryshimit të përnjëhershëm të potencialit (Guy and 

Walker, 2016) 

Në një proces të kthyeshëm që ndodh nën kontrollin e difuzionit, rënia e rrymës Faradeike 

e varur nga koha është për shkak të rritjes graduale të trashësisë së shtresës së difuzionit. Rryma 

Faradeike e cila shkaktohet për shkak të transferit të elektroneve në mes elektrodës dhe molekulave 
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në tretësirë. Ajo zvogëlohet ashtu siç përshkruhet në ekuacionin e Cottrell-it(Bard and Faulkner, 

2001) 

              id = nFΔc (
𝐷

𝜋𝑡
)1/2                          (13) 

i - rryma [𝐴]  

n - numri i elektroneve (për reduktimin/oksidimin një molekulë të analitit j)  

F- konstanta e Faraday-it, 96485 C/mol 

A- sipërfaqja e elektrodës [cm2]  

𝑐 - përqendrimi fillestar i analitit të reduktueshëm  [mol/cm3]  

D - koeficienti i difuzionit për molekulat [cm2/s]  

t -koha [s] 

Në një reaksion të pakthyeshëm që ndodh nën kontrollin kinetik ose të përzier, gjendja kufitare 

mund të gjendet nga kushti që fluksi i difuzionit të reaktantit në elektrodë të jetë i barabartë me 

shpejtësinë në të cilën reaktantët të konsumohen në reaksionin elektrokimik: 

  D(
∂c

∂x 
)x=0 = h cs                                         (14) 

cs – përqëndrimi sipërfaqësorë 

3.2. Voltametria Ciklike 

Voltametria i takon grupit të metodave polarografike të zhvilluara nga Jaroslav (Heyrovský 

and Kůta, 2013). Skema tipike e aparaturës për analizat voltametrike përbëhet nga një qelulë për 

matje, e cila përmban tri elektroda, të njohura si elektroda e punës, elektroda referente dhe 

elektroda ndihmëse, e lidhur për burimin e tensionit dhe pajisjen për matjen e rrymës dhe tensionit 

–voltametri dhe amperometri (që të dyja pajisjet bëjnë regjistrimin e vlerave të matura në kohë). 

Metoda përfshin matjen e ndryshimit të rrymës (I) më kohën (τ) gjatë kalimit të saj përmes sistemit 

të elektrodave në raport me potencialin (E) e aplikuar në elektrodën e punës. Ndryshimet e 
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regjistruara të rrymës japin një lakore që pasqyron raportin [I(τ) = f[E(τ)], e cila quhet 

voltammogram.  

Voltametria ciklike ose CV është një lloj i matjes elektrokimike potenciodinamike. Në 

eksperimentin e voltametrisë ciklike poteniali i elektrodës së punës lëviz (ndryshon) në formë 

lineare ndaj kohës sikur në voltametrinë lineare. Ky ndryshim është i njohur si shpejtësi e skanimit 

(V/s). Potenciali aplikohet në mes të elektrodës referente dhe elektrodës së punës dhe bëhet matja 

e rrymës në mes të elektrodës së punës dhe elektrodës ndihmëse. Kjo e dhënë është paraqitur në 

diagram si raport midis rrymës (i) dhe potencialit (E). Voltametria ciklike eksperimentale ka dhe 

një hap më shumë sesa voltametria lineare, i cili përfundon kur të arrihet potenciali i caktuar final. 

Kur voltametria ciklike arrin kulmin e potencialit të caktuar, potenciali lëvizës i elektrodës së 

punës rikthehet, dhe ky inversion mund të ndodh disa herë përgjatë një eksperimenti.  

Gjatë eksperimeteve në voltametrinë ciklike rryma e cila rrjedh në mes të elektrodës së 

punës dhe kundër elektrodës është e hartuar në boshtin y, potenciali i elektrodës që na intereson, 

paraqitet ne boshtin x. Rezultati i fituar nga diagrami që përfitohet quhet voltamogram ciklik i cili 

shpesh quhet edhe “spektër elektrokimik”. Kjo qëndron për arsye se rryma që rrjedh, shpesh piket 

(majat) e rrymës janë në proporcion të drejtë me përqëndrimin e analitit në tretësirë, ngjajshëm me 

pikun e absorbancës në spektroskopi. Me anë të pikeve të potencialit ose potencialit të gjysëm-

valëve, bëhet e mundur identifikimi i analitëve dmth të njehsohet vlera e Eo analoge me gjatësitë 

valore. Voltametria ciklike nuk gjen përdorim vetëm në përcaktimin e përqendrimeve të specieve 

në përzierje, por gjithashtu edhe në përcaktimin e koeficientit të difuzionit të analitit, e në rrethana 

të caktuara mund të përcaktohen edhe shpejtësitë e konstanteve të tranferimit të elektroneve gjatë 

një reaksioni kimik. Voltametria ciklike mund të përdoret në një zonë mjaft të gjerë, duke filluar 

me përcaktimin e metaleve në gjurmë, komplekset inorganike, vitaminat dhe neurotransimterët.  

Në voltametrinë ciklike ne e kompletojmë një skan, nëse skanimi kryhet në të dy drejtimet. 

Figura në vazhdim (figura 6) tregon sinjalet tipike gjatë ndryshimit të potencialit. Në këtë shembull 

së pari është skanuar në potencial me vlera më pozitive. Kur e ndryshojmë potencialin kah vlerat 

më negative, ndryshohet drejtimi i skanimit me potencial më negativë. Gjatë skanimit në drejtim 

negativ bëhet gjenerimi i species oksiduese, ndërsa gjatë skanimit në drejtimin tjetër bëhet 

reduktimi i species oksiduese. Ndryshimi i formave ndodh për shkak të ndryshimit të potencialit 

të elektrodës nga vlera më e lartë ose më e ultë e tij me shpejtësi lineare, dhe në fund, potenciali 

me shpejtësi të njëjtë lineare sërish kthehet në vlera fillestare (Figura 6 a). Kur sipërfaqja bëhet 
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mjaft negative ose pozitive, speciet në tretësirë mund të marrin elektrone nga elektroda ose ti japin 

asaj. Kjo rezulton me një rrymë të matshme në qarkun e elektrodës. Kur cikli është i kthyeshëm, 

në shumë raste ndodh që elektroni i transferuar në mes të elektrodës dhe species do të jetë 

gjithashtu i kthyeshëm, duke i paraprirë një piku të rrymës së “anasjelltë” (Figura 6 b). 

 

Figura 6. Detaje për voltametrin ciklike: a) voltamogrami ciklik në formë trekëndëshi, paraqet 

matjen e potencialit ndaj kohës dhe b) voltamogrami ciklik tregon matjet e pikeve të rrymës dhe 

pikeve të potencialit (Andrade et al., 2011) 

3.3. Spektroskopia e impedances elektrokimike 

Spektroskopisa e impedancës elektrokimike (EIS) është një teknikë elektrokimike me 

aplikim të gjerë prej nga ku edhe rëndësia e kësaj metode është në rritje e sipër. Nga përspektiva e 

aplikimit në sistemet fizike, historia e impedances spektroskopike ka filluar ne vitin 1894 me 

punën e Nernstit (Yoshida et al., 2008). Qasja e Nernst-it u përdor nga të tjerët për matjen e vetive 

dielektrike (Hopkinson and Wilson, 1896) dhe rezistencën e celulave galvanike (Oomen, 1953). 

Finkelstein (Ruer, 1903) zbatoi teknikën në analizën e përgjigjes dielektrike të oksideve. Warburg 

(Polarisation, 1899) zhvilloi shprehje për përgjigjen e rezistencës së ndërlidhur me ligjet e 

difuzionit, të zhvilluara rreth 50 vjet më parë nga Fick (Fick, 1855) dhe prezantoi analogjin e 

qarkut elektrik për sistemet elektrolitike në të cilat kapaciteti dhe rezistenca janë në funksion të 

frekuencës. Koncepti i rezistencës së përhapjes u aplikua nga Kruger në përgjigjen kapacitive të 

elektrodave me merkur (Krüger, 1903). 
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Për të kuptuar impedancën duhet të nisemi nga konceptet më të thjeshta siç është rezistenca 

elektrike. Rezistenca elektrike R ka të bëjë me aftësinë e një elementi qarku për t’i rezistuar 

rrjedhës së rrymës elektrike. Ligji i Ohmit përcakton rezistencën në raport midis tensionit hyrës V 

dhe rrymës së daljes I: 

         R = 
𝑉

𝐼
                                                        (15) 

Përdorimi i këtij raporti është i kufizuar vetëm në një element të qarkut që është rezistori 

ideal. Nje rezistor ideal duhet të plotësojë disa veti: duhet ti nënshtrohet ligjit të Ohmit në çdo 

rrymë dhe potencial, vlera e rezistencës është e pavarur nga frekuenca, rryma alternative dhe 

sinjalet e tensionit përgjatë një rezistori duhet të jenë në të njejten fazë. Një rezistencë ideale mund 

të zëvendësohet në qark nga një element tjetër ideal që refuzon plotësisht çdo rrjedhë të rrymës. 

Ky element referohet si një kondensator "ideal" (ose "induktor"), i cili ruan energjinë magnetike 

të krijuar nga një fushë elektrike e aplikuar, e formuar kur dy elektroda kufizuese që ndahen nga 

një mjedis jopërçues (ose dielektrik). 

Një mori e proceseve themelore mikroskopike ndodhin në të gjithë celulën kur ajo 

stimulohet elektrikisht dhe, në bashkërendim, çon në përgjigjen e përgjithshme elektrike. Ato 

përfshijnë transportin e elektroneve përmes përquesve elektronikë, transferimin e elektroneve në 

ndërfaqen elektrodë/elektrolit në ose nga speciet atomike të ngarkuara, të cilat vijnë nga atomet e 

ngarkuara ose grumbullime atomike përmes defekteve në elektrolit. Shkalla e rrjedhjes së 

grimcave të ngarkuara (rryma) varet nga rezistenca ohmike e elektrodave dhe elektrolitit dhe në 

shpejtësitë e reaksionit në ndërfaqet elektrodë-elektrolit. Zakonisht do të supozojmë se ndërfaqet 

elektrodë-elektrolit janë krejtësisht të lëmuara, me një orientim të thjeshtë kristalografik. Në 

realitet, natyrisht, ata janë të dhëmbëzuar, plot defekte strukturore, qarqe elektrike të shkurtra dhe 

të hapura, dhe ato shpesh përmbajnë një mori speciesh kimike të adsorbuara dhe të huaja që 

ndikojnë në fushën elektrike lokale.  

Zakonisht impedanca elektrokimike matet duke përdorur sinjal të vogël eksitimi. Kjo 

arrihet ashtu që përgjigjja e qelulës të jetë pseudo-lineare. Në një sistem linear ose pseudo-linear, 

përgjigjia e rrymës ndaj potencialit sinosuidal do të jetë një sinusoidënë të njejtën frekuencë por 

në fazë të zhvendosur (Figura 7). Një qasje e rëndësishme është matja e rezistencës duke aplikuar 

një tension ose rrymë me një frekuencë të vetme në ndërfaqen duke matur zhvendosjen e fazës dhe 
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amplitudës, ose pjesët reale dhe imagjinare, të rrymës rezultuese në atë frekuencë duke përdorur 

njërën ose tjetrën, analiza e qarkut analog ose transformimi i shpejtë i përgjigjes Furier. 

Instrumentet komerciale janë në dispozicion të cilat masin rezistencën si funksion i frekuencës, 

zakonisht bëhet aplikimi i frekuencës prej 1 mHz deri në 1 MHz dhe ndërlidhen lehtësisht me 

mikrokompjuterët laboratorikë. Përparësitë e kësaj qasjeje janë disponueshmëria e këtyre 

instrumenteve dhe lehtësinë e përdorimit të tyre, si dhe faktin që eksperimentuesi mund të arrijë 

një raport më të mirë sinjal-zhurmë në intervalin frekuencor me më shumë interes.  

 

 

Figura 7. Përgjigjja e rrymës sinusoidale në sistemin linear (Alao, 2018) 

Sinjali i eksitimit, i shprehur në funksion të kohës, shprehet: 

     Et = E0 sin (ωt)                                                              (16) 

• Et është potenciali në kohën t 

• E0 është amplituda e sinjalit dhe  

• ω është frekuenca radiale 

Mardhënja në mes të frequencës radiale ω (rad/s) dhe frequencës (Hz) jepet me anë të formulës: 

                                                                         ω = 2π ƒ                                                              (17) 
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Në një sistem linear, sinjali që fitohet, It, është i zhvendosur në fazë (Φ) dhe ka amplitudë të 

ndryshme nga I0. 

 

                                                         It = Io sin (ωt + φ)                                                   (18) 

Për të llogaritur impedancën e sistemit: 

           Z = 
𝐸𝑟

𝐼𝑡
 = 

𝐸0 sin(ωt)
𝐼0 sin(ωt + φ) 

 = Z0 

sin(ωt)
sin(ωt + φ)

                             (19) 

Kështu që impendanca shprehet në terma të madhësisë së Z0 dhe zhvendosjes së fazës φ.  

Nëse vendosim sinjalin sinusoidal të aplikuar E (t) në boshtin X të një grafiku dhe sinjalin e 

përgjigjes sinusoidale I (t) në boshtin Y, rezultati është një formë ovale (Figura 8). Kjo formë ovale 

njihet si figurë e Lissajous. 

 

Figura 8. Origjina e figurës së Lissajous (Maab et al., 2013) 
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Me relacionin e Eulers: 

 exp (jφ) = cos φ + jsin φ                                                     (20) 

 

Potenciali përshkruhet: 

         Et = Eo exp(jωt)                     (21) 

Rryma pëshkruhet: 

      It = I0 exp (jωt – φ)                      (22) 

Shprehja për impedancën mund të paraqitet si një numër kompleks: 

     Z (ω) = 
𝐸

𝐼
 = Z0 exp(jφ) = Z0 (cosφ + jsinφ)         (23) 

Për ta berë më të lehtë interpretimin dhe kuptimin e të dhënave të impedancës ato zakonisht i 

paraqesim në formë të diagrameve. Nga shprehja e mësipërme mund të konkludojmë që shprehja 

e Z (ω) është e përbërë nga pjesa reale dhe imagjinare. Diagrami Nyquist përbëhet nga pjesa reale 

e plotuar ne axin X dhe pjesa imagjinare e plotuar ne axin Y (Figura 9). 

 

Figura 9. Diagrami Nyquist (Lee et al., 2015) 

Një tjetër metodë e prezantimit është diagrami Bode, i paraqitur në Figurën 10. Niveli i rezistencës 

është paraqitur me frekuencë logaritmike në axin X, dhe në boshtin Y të dyjat: vlerat absolute të 

rezistencës (| Z | = Z0) dhe zhvendosja fazore. 
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Figura 10. Diagrami Bode 

3.4. Elipsometria 

Elipsometria është një teknikë që përdoret për të matur trashësinë e një filmi të hollë. Në 

përgjithësi, matja kryhet duke polarizuar rrezen e dritës rënëse, duke e pasqyruar atë në një 

sipërfaqe të lëmuar të mostrës në një kënd të madh të zhdrejtë ku pastaj kemi ri-polarizim të rrezës 

së dritës përpara se të matet ndryshimi i pësuar. Meqenëse procesi i reflektimit të dritës nga një 

sipërfaqe e lëmuar e mostrës zakonisht e ndryshon dritën e polarizuar lineare në dritë të polarizuar 

në formë eliptike, teknika është quajtur elipsometri. Matjet më të hershme të elipsometrisë janë 

përdorur për të përcaktuar funksionet optike (indeksi i thyerjes n dhe koeficienti i zhdukjes k, ose 

ekuivalente, koeficienti i thithjes α) për disa materiale.  

Elipsometria spektroskopike mat ndryshimin në gjendjen e polarizimit të dritës, shtyrë nga 

bashkëveprimi i saj (përmes reflektimit ose më rrallë transmitancës) me mostrën nën studim, si një 

funksion i gjatësisë së valës. Ky ndryshim zakonisht përshkruhet nga dy kënde (Ψ) dhe (∆), të cilat 

shprehin raportin ρ të koeficientëve kompleksë të reflektimit Rp dhe Rs të mostrës (indekset p dhe 

s qëndrojnë për paralele të polarizuar të dritës (p) dhe pingul (a) në planin e incidencës (Figura 

11). 
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Figura 11. Polarizimi i dritës së reflektuar (Garcia-Caurel et al., 2013) 

Parametrat elipsometrikë ψ dhe Δ jepen nga një matje me një elipsometër dhe dy 

koeficientët e reflektimit janë funksione të indeksit kompleks të thyerjes së materialit, përbërja e 

substratit dhe shtresave të mbivendosura mbi të, nga trashësitë dhe morfologjia e tyre si dhe nga 

vrazhdësia e sipërfaqes. Matjet elipsometrike u kryen në të njëjtën zonë të pllakave para dhe pas 

elektrogreftimit. Nga përshkrimi i valëve të planit të dritës monokromatike, mund të shihet se drita 

përbëhet nga një fushë elektrike E dhe një fushë magnetike B. Lidhja midis këtyre dhe drejtimit të 

përhapjes jepet nga ekuacioni: 

B = 
𝑘 𝐸

ω
                                                      (24) 

ku drejtimi i përhapjes është drejtimi k. Valët elektromagnetike janë valë tërthore, E dhe B janë 

reciprokisht pingul njëra me tjetrën dhe pingul me k. Si pasojë, E mund të zhvendoset në çdo 

drejtim pingul me k.  

3.5. FT-IR 

Pothuajse çdo komponim, duke përfshirë komponimet organike dhe inorganike, 

absorbojnë frekuencat e ndryshme elektromagnetike në regjionin infra të kuq të spektrit 

elektromagnetik. Ky regjion ndodhet në gjatësitë valore më të gjata se sa ato që i përkasin dritës 

së dukshme, i përkasin gjatësive valore më të mëdha se sa 400 - 800 nm, regjioni i dukshëm. Për 

qëllime kimike, interesi qëndron në pjesët vibracionale të spektrit elektromagnetik në zonën IK. 

Ky regjion përfshin gjatësitë valore midis 2.5 μm – 25 μm. 
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Sikurse tipet tjera të absorbimit të energjisë, molekulat eksitohen në gjendje energjetike më 

të larta kur ato absorbojnë rrezatimin IK. Procesi i absorbimit të energjisë është i kuantizuar, 

molekula mund të absorbojë vetëm frekuencën (energjinë) e caktuar të rrezatimit (absorbimi i 

rrezatimit IK mund të shkaktojë ndryshime energjetike prej 8 – 40 kJ/mol). Rrezatimi në këtë gamë 

të energjisë korrespodon në frekuencat vibruese të tendosjes dhe luhatjes në pothuajse të gjitha 

molekulat kovalente. Në procesin e absorbimit, vetëm ato frekuenca të rrezatimit IK që përshtaten 

(përputhen) me frekuencat vibruese natyrale të molekulës mund të absorbohen, energjia e 

absorbuar shërben për të rritur amplitudën e lëvizjes së lidhjeve në molekulë. Jo të gjitha molekulat 

janë të afta të absorbojnë rrezatimin IK, gjithashtu edhe nëse përputhen me frekuencën e rrezatimit 

të lidhjes. Vetëm molekulat të cilat kanë moment dipolar dhe të cilat ndryshojnë në funksion të 

kohës janë të afta të absorbojnë rrezatimin IK. Lidhjet simetrike sikurse H2 ose Cl2 nuk absorbojnë 

rrezatimin IK. Lidhja duhet të zotërojë një dipol elektrik e cila ndryshohet me të njejtën frekuencë 

që vjen nga rrezatimi për energjinë që transformohet. Kështu që, lidhjet simetrike të cilat kanë 

grupe identike ose përafërsisht identike në cilëndo anë nuk do të absorbojnë në zonën IK. 

Përdorimi kryesor i spektrave IK është të paraqes informacionet e strukturës rreth 

molekulës. Në absorbim ndikojnë atomet të cilat janë të lidhura në një komponim, psh: çdo 

absorbim në gamën prej 3000 ± 150 cm-1 vie si rrezultat i prezencës së lidhjes C – H në molekulë; 

absorbimi në gamën e 1715 – 100 cm-1 lidhet me praninë e lidhjeve C = O (grupit karbonil) në 

molekulë. Në Figurën 12 janë ilustruar në mënyrë skematike lidhjet e caktuara në një regjion të 

caktuar të numrit valorë: 

 

Figura 12. Absorbimet në zonën IK të disa molekulave (Jafari, 2017) 
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Në përgjithësi, vibrimet e zgjatjeve asimetrike ndodhin në frekuenca më të larta se vibrimet 

e zgjatjeve simetrike, gjithashtu vibrimet e zgjatura ndodhin në frekuenca të larta se sa vibrimet e 

shtrirjes. Termat më të përdorura në zonën IK duke i karakterizuar vibrimet, lidhen me disa forma 

dhe fenomene si p.sh. gërshërët, tundje, lëkundje dhe gjarpërore. Nëse një grup me tri ose më 

shumë atome, së paku dy prej të cilëve janë identik, eksistojnë dy moda të zgjatjes: simetrike dhe 

asimetrike.  Në Figurën  13 janë paraqitur vibrimet e zgjatjes dhe të shtrirjes: 

 

Figura 13. Tipat e luhatjeve molekulare (El-Azazy, 2018) 

Në zonën IK duhet të jenë parasysh dy gjëra, lidhjet më të forta kanë konstanten e forcës 

më të madhe dhe vibrime me frekuencë më të madhe se lidhjet e dobëta. E dyta, lidhjet mes 

atomeve me masë më të madhe (me masë më të lartë të reduktimit μ) lëkunden në frekuenca më 

të ulëta se lidhjet në mes atomeve më të lehta. Në përgjithësi, lidhjet trefishe janë më të forta se 

lidhjet dyfishe ose lidhjet njëfishe midis dy atomeve të njejta dhe kanë frekuencë më të lartë të 

vibrimeve (numrit më të madh valorë): 

 

C ≡ C       C = C      C – C   

2150 cm-1                 1650 cm-1                             1200cm-1           

                  Rritja e k 
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Skema 9. Varesia e masës së reduktuar ndaj masës molekulare të komponimeve 

Zgjatja e lidhjes C – H ndodh rreth 3000 cm-1. Atomet e lidhura për karbon me masë më të 

vogël, ulin masën e reduktimit (μ) dhe ulet frekuenca e vibrimeve (numër valorë më të vogël). 

Instrumenti për përcaktimin e spektrave të absorbimit të komponimeve quhet spektrometër infra i 

kuq, ose spektrofotometër. Më së shpeshti përdoren dy lloje të spektrometrave IK: dispersivë dhe 

me transformim Furier. Të dy këto paisje japin spektra të komponimeve në një gamë të numrit 

valor prej 4000 – 400 cm-1.  

3.6. XPS 

Spektroskopia me rreze X është një nga metodat efektive të analizës jo destruktive të 

strukturës elektronike, përqendrimit atomik dhe përbërjes së fazës kimike të materialeve. Varësitë 

spektrale pranë skajit të koeficientit të adsorbimit të rrezeve X dhe shpërndarjet spektrale të 

intensitetit në shiritat (bands) karakteristikë të emetimit të rrezeve X reflektojnë shpërndarjen e 

energjisë të dendësisë së gjendjeve elektronike boshe të shiritit përques dhe gjendjeve elektronike 

të okupuara të shiritit valencor, përkatësisht. Fuqia e teknikës XPS mbështetet në atë që mjedisi 

kimik i një atomi ka një efekt të theksuar në energjitë e vlerësuara të lidhjes të elektroneve të nivelit 

thelbësor, efekti që zakonisht quhet zhvendosje kimike (Sokolowski, Nordling and Siegbahn, 

1958). Kjo lejon përcaktimin e strukturës së lidhjes dhe ndryshimet e saj si funksion i parametrave 

të përpunimit ose trajtimeve sipërfaqësore.  

Ndjeshmëria sipërfaqësore e teknikës përcaktohet nga thellësia relativisht e ulët e kalimit 

(0,5-2 nm) të elektroneve të shpërndara në mënyrë elastike. Të gjithë elementët e sistemit periodik 

mund të zbulohen nga pozicione të ndryshme karakteristike të pikut të energjisë së lidhjes (me 

përjashtim të H). Kufijtë e detektimit varen nga elementi dhe zakonisht janë në intervalin 0,1–

0,5%. 

Ndërtimi skematik për eksperimentet XPS tregohet në Figurën 14. Gjatë analizës, mostra 

rrezatohet nga fotone me energji të njohur, gjë që sjell efektin fotoelektrik. Një fraksion i 

   C – H      C – C           C – O               C – Cl         C – Br   C–I                           

3000 cm-1             1200 cm-1                   1100 cm-1             750 cm-1               600 cm-1          500 cm-1 

                                                                          Zvogëlimi μ 
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elektroneve të gjeneruara afër sipërfaqes e lë mostrën në vakum dhe hyn në të çarat e analizatorit 

të spektrometrit, i cili është i aftë të matë rrymën e elektronit (që korrespondon me numrin e 

elektroneve për njësi të kohës) si një funksion i energjisë së tyre. Intensiteti i tillë ndaj diagramit 

të energjisë referohet si spektër XPS. Një shembull tipik është treguar në figurën e mëposhtme, ku 

tregohet spektri i gamës së gjerë të energjisë të regjistruar nga një mostër e filmit të hollë CrAlN 

me një shtresë oksidi lokal (nativ) (Greczynski and Hultman, 2020). 

 

Figura 14. Pamja skematike e spektrometrit fotoelektron me një analizues të energjisë elektronike 

hemisferike (Greczynski and Hultman, 2020) 

Përmes teknikës së XPS - mund të ekstraktojmë të dhëna për: përbërjen elementare; formulën 

empirike; gjendjen kimike dhe elektronike të elementeve brenda materialit.Spektrat XPS të marra 

nga pllakat e arit të grefuar, u mblodhën me spektrometër elektronik Kratos Axis Ultra DLD.  

Spektrometri me burim monokromatik Al Kα (hν = 1486,6 eV) me një fuqi prej 150 W. Për 

spektrat me rezolucion të lartë (C 1s, N 1s dhe Au 4f), energjia kaluese ishte 20 eV.  Skanimet e 

studimit me energji te lidhjes u mblodhën në regjionin nga 1100 eV në 0 eV me energji të kalimit 

të analizatorit prej 160 eV. Shkalla e energjisë  së lidhjes u vendos në krahasim me energjinë e 

lidhjes Au 4f7/2 në 84.0 eV.  
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Kapitulli IV 

 
 

 

 

  

Mekanika Molekulare 
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4. Mekanika molekulare  

Kimia teorike (e quajtur ndryshe modelimi molekular) është një grup teknikash për të studiuar 

problemet kimike me anë të kompjuterit. Përmes kimisë kompjuterike ne mund të marrim 

informacione sa i përket: 

• Gjeometrisë molekulare: format e molekulave - gjatësitë e lidhjeve, këndet dhe dihedralët. 

• Energjitë e molekulave dhe gjendjet e tranzicionit: kjo na tregon se cili izomer favorizohet 

në ekuilibër, dhe (nga gjendja e tranzicionit dhe energjitë reaguese) sa shpejt duhet të 

avancojë një reaksion. 

• Reaktiviteti kimik: për shembull, duke ditur se ku janë përqendruar elektronet dhe ku duan 

të shkojnë na mundëson të parashikojmë se si llojet e ndryshme të reagjentëve do të 

atakojnë një molekulë. 

• Spektrat IR, UV dhe NMR: këto mund të llogariten, dhe nëse molekula është e panjohur. 

4.1. DFT 

Baza për Teorinë Funksionale të Dendësisë (DFT) është evidenca nga Hohenberg dhe 

Kohn (Hohenberg and Kohn, 1964) se energjia elektronike e gjendjes themelore përcaktohet 

plotësisht nga dendësia e elektronit. Me fjalë të tjera, ekziston një përputhje një me një midis 

dendësisë së elektronit të një sistemi dhe energjisë. Prova "intuitive" pse dendësia përcakton 

plotësisht sistemin i atribuohet Löwdin (Löwdin, 1986) i cili argumentoi se: Integrali i dendësisë 

përcakton numrin e elektroneve. 

• Maksimumet (majat – cusps) në dendësi përcaktojnë pozicionin e bërthamave. 

• Lartësitë e kufijve përcaktojnë ngarkesat bërthamore përkatëse. 

Eksistojne tri teknika të gjera për llogaritjen e gjeometrive dhe energjive të molekulave: 

mekanika molekulare, metodat ab initio dhe metodat gjysëmempirike. Mekanika molekulare 

bazohet në një model të molekulave me toptha dhe susta (springs). Metodat Ab initio bazohen në 

modelin më delikat të molekulës mekanike kuantike, të cilën ne e trajtojmë matematikisht duke 

filluar me ekuacionin Schrödingerit. Metodat gjysmëempirike, nga ato më të thjeshta si teoritë e 

Huckel dhe teoritë e zgjeruara të Huckel deri te teoritë më komplekse gjysmë-empirike si metoda 

me fushë vet-konsistente SCF (ang. the self-consistent field method), bazohen gjithashtu në 
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ekuacionin Schrördinger, dhe në fakt aspekti "empirik" i tyre vjen nga dëshira për të shmangur 

matematikën që ky ekuacion u imponon metodave “ab inicio”. Të dy qasjet ab inicio dhe 

gjysëmempirike llogaritin një funksion të molekulës së valës (dhe energjitë molekulare orbitale), 

dhe kështu përfaqësojnë metodat e funksionit valor. 

4.2. Ekuacioni i Shrödingerit 

Ekuacioni Schrödinger lejon llogaritjen e funksionit shoqërues të valës 𝜓 (𝑟, 𝑡) në një 

grimcë që lëviz brenda një fushe force përshkruar nga një potencial V (𝑟, 𝑡) (i cili mund të varet 

nga pozicioni 𝑟 dhe koha 𝑡). Rezolucioni i ekuacionit të Schrödinger (Griffiths and Schroeter, 

2018) çon në një sërë funksionesh valësh dhe në një grup energjish që korrespondojnë me gjendjet 

elektronike të lejuara në atë atom, pasi që vetëm funksione të caktuara të valëve lejohen si zgjidhje 

të ekuacionit. Siç mund të shihet në punimet e Alonso dhe Finn (Alonso and Finn, 1986), shprehjet 

matematikore të funksioneve të valëve na lejojnë të përcaktojmë probabilitetin e gjetjes së një 

elektroni në afërsi të një pike pranë bërthamës. Në rastin e elektronit të atomit të hidrogjenit në 

gjendjen themelore, ky probabilitet varet vetëm nga distanca në bërthamë. 

Operatori Hamilton bën përshkrimin e një sistemi me M bërthama dhe N elektrone të 

përshkruar nga pozita e vektorëve 𝑅⃗  𝐴 dhe 𝑟 𝑖, përkatësisht bashkëveprim i çiftit (Coulombian) 

ndërmjet komponenteve të dhëna: 

     Ĥ = �̂�𝐴+ �̂�𝐴𝑖+ 𝑉𝐴−𝑖+ 𝑉𝑖−𝑖+ 𝑉𝐴−𝐴                    (26) 
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                                (27) 

Dy termet e para ndërlidhen me energjinë kinetike të bërthamës (�̂�𝐴) dhe elektroneve (�̂�𝑖); termi i 

tretë (𝑉𝐴−𝑖) paraqet bashkëveprimin coulombian ndërmjet elektroneve dhe bërthamës; termi i katërt 

dhe i pestë paraqesin shtytjet elektron-elektron (𝑉𝑖−𝑖), përkatësisht shtytjet jon-jon (shtytjet 

ndërmjet bërthamave, 𝑉𝐴−𝐴). Ekuacioni i Schrödinger i varur nga koha, tregon se variablat kohë 

dhe hapësirë të funksionit të valës mund të ndahen. 

H(r)Ψ(r,t) = E(r) Ψ(r,t) = i 
∂Ψ(r,t)

∂t
                              (28) 

Ψ(r,t) = Ψ(r) e-iEt               (29) 
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Ekuacioni i fundit vijon nga zgjidhja e ekuacionit diferencial të rendit të parë në lidhje me 

kohën, dhe tregon se varësia nga koha mund të shkruhet si një faktor i thjeshtë i shumëzuar me 

funksionin e valës hapësinore. Për problemet e pavarura nga koha, ky faktor fazë zakonisht 

neglizhohet, dhe pika e fillimit merret ekuacioni i Schrödinger-it i pavarur nga koha: 

           H(r) Ψ(r) = E(r) Ψ(r)                          (30) 

Ekuacioni Schrödinger nuk është asgjë tjetër veçse një ekuacion diferencial i rendit të dytë, 

i cili mund të zbatohet në një sistem siç është atomi i hidrogjenit, dhe kështu të llogariten nivelet 

përkatëse të energjisë. Ekuacioni Schrödinger është i lehtë për t’u përdorur për atomin e 

hidrogjenit, por kur numri atomik rritet, metodat numerike janë më efektive dhe lehtësojnë 

zgjidhjen e problemit. Ky ekuacion ka kufizime sepse vlen vetëm për grimcat me shpejtësi të ulët. 

4.3. Përafërimi Born-Oppenheimer 

Një sipërfaqe potenciale e energjisë është një plotim i energjisë së një koleksioni të 

bërthamave dhe elektroneve ndaj koordinatave gjeometrike të bërthamave - në thelb një plotim i 

energjisë molekulare kundrejt gjeometrisë molekulare (ose mund të konsiderohet si ekuacioni 

matematik që jep energjinë funksioni i koordinatave bërthamore). Natyra e secilës pikë u diskutua 

në drejtim të përgjigjes së energjisë (derivati i parë dhe i dytë) ndaj ndryshimeve në koordinatat 

bërthamore. Por, nëse një molekulë është një koleksion i bërthamave dhe elektroneve pse merret 

plotimi i energjinë ndaj koordinatave bërthamore - pse jo ndaj koordinatave elektronike? Me fjalë 

të tjera, pse koordinatat bërthamore janë parametrat që përcaktojnë gjeometrinë molekulare? 

Përgjigja për këtë pyetje qëndron në përafrimin Born Oppenheimer. 

Born dhe Oppenheimer treguan (Born and Oppenheimer, 1927) se në një përafrim shumë 

të mirë bërthamat në një molekulë janë të palëvizshme në krahasim me elektronet. Kjo është një 

shprehje cilësore e parimit; matematikisht, përafrimi thotë se ekuacioni Schrördinger për një 

molekulë mund të ndahet në ekuacione elektronike dhe bërthamore. Si pasojë e kësaj është që 

duhet llogaritur energjia e një molekule përmes zgjidhjes së ekuacionit elektronik Schrördinger 

dhe më pas të shtojmë energjinë elektronike në zmbrapsjen ndër-bërthamore. Një pasojë më e 

thellë e përafrimit Born – Oppenheimer është se molekulat kanë forma. 

Fillimisht është caktimi, që sipas diferencës së madhe në masat e bërthamave dhe 

elektroneve (MA / me ≥ 104), proceseve jonike dhe elektronike ato procedohen në shkallë të 

ndryshme kohore. Gjë që frekuencat e vibrimeve karakteristike jonike në molekula dhe në trupa 
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të ngurtë janë të rendit të madhësisë 1012 Hz. Regjioni karakteristik i kalimit gjendjes karakteristike 

elektronike në atome shpie në emetimin (rrezatimin) e rrezatimit elektromagnetik dhe paraqitet ne 

frekuencat 1017 - 1018 Hz. Pra mund të supozojmë, që elektronet janë gjithnjë të pavarura nga 

konfiguracioni jonik në gjendjen e tyre themelore, përkatësisht nga pozita aktuale e joneve në 

gjendjen themelore. 

Supozojmë për momentin se është në dispozicion grupi i plotë i zgjidhjeve për ekuacionin 

elektronik Schrödinger, ku R tregon pozicionet bërthamore dhe r koordinatat elektronike: 

                He (R)Ψi (R, r) = Ei (R)Ψi (R, r);        i = 1, 2, . . . , ∞                       (31) 

Operatori Hemoltinian është Hermitian: 

     ∫Ψi*HΨjdr =∫ΨjH*Ψi*dr ↔ 〈Ψi|H|Ψj 〉 = 〈Ψj|H|Ψi 〉*                     (32) 

 

Tiparet Hermitian-e do të thotë që zgjidhjet që mund të zgjedhen të jenë ortogonale dhe të 

normalizuara (ortonormale). 

∫Ψi*(R, r)Ψj (R, r)dr = δij ⟷ 〈Ψi|Ψj 〉                                        (33)  

δij = 1, i = j 

δij = 0, i ≠j 

Pa futur ndonjë përafrim, funksioni i valës totale mund të shkruhet si një zgjerim në 

kompletin e plotë të funksioneve elektronike, me koeficientët e zgjerimit që janë funksione të 

koordinatave bërthamore. 

                                                                     𝛹𝑡𝑜𝑡(𝑅⃗, 𝑟) =  ∑Ψn (R)Ψ(R, r)

∞

𝑖=1

                                                     (34) 

Nëse e fusim ekuacionin e fundit në ekuacionin e Schrördinger: 

                                       ∑(Tn + He + Hmp )

∞

𝑖=1

 Ψni (R)Ψi (R, r) = 𝐸𝑡𝑜𝑡 ∑Ψni (R)Ψi (R, r)

∞

𝑖=1

              (35) 

Energjia kinetike bërthamore është shumë e operatorëve diferencial: 
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Në përafrimin e Born – Oppenheimer, korrigjimi diagonal neglizhohet, dhe ekuacioni që 

rezulton merr formën e zakonshme të Schrödinger-it, ku energjia elektronike luan rolin e një 

energjie potenciale. 

     (Tn + Ej(R))Ψnj(R) = EtotΨnj(R)                                              (39) 

Sipas Born – Oppenheimer, bërthamat lëvizin në një sipërfaqe potenciale të energjisë (PES) 

e cila është një zgjidhje për ekuacionin elektronik të Schrödinger. PES është i pavarur nga masat 

bërthamore (d.m.th. është e njëjtë për molekulat izotopike), por ky nuk është rasti kur punohet në 

përafrimin adiabatik pasi korrigjimi diagonal varet nga masat bërthamore. 

4.4. Teorema e Hohenberg-Kohn-it 

E gjithë fusha e teorisë funksionale të dendësisë mbështetet në dy teorema themelore 

matematikore të provuara nga Kohn dhe Hohenberg (Epstein and Rosenthal, 1976) dhe nxjerrja e 

një grupi ekuacionesh nga Kohn dhe Sham (Kohn and Sham, 1965) në mes të viteve 1960.  

Teorema e parë, e provuar nga Hohenberg dhe Kohn, thotë: Energjia e gjendjes bazë nga 

ekuacioni i Schrödinger është një funksion unik i dendësisë së elektronit. Me fjalë të tjera, duke 

pasur parasysh r0 (x, y, z) ne në parim mund të llogarisim çdo veti të gjendjes bazë, p.sh. energjia, 

E0; ne mund ta përfaqësojmë këtë si: 

      po (x,y,z) ⟶ E0                     (40) 

Rëndësia e kësaj teoreme është që na siguron se në parim ekziston një mënyrë për të 

llogaritur vetitë molekulare nga dendësia e elektronit. Kështu mund të konkludojmë se 

funksionalet e përafërta do të japin së paku përgjigje të përafërta. Teorema nganjëherë shprehet në 

një mënyrë që në shikim të parë mund të duket më pak e rëndësishme për llogaritjen e energjive, 

domethënë se potenciali bërthamor përcakton dendësinë e elektronit në gjendjen bazë, ose se 

ekziston një ndërlidhje një me një midis energjisë dhe dendësisë së elektronit. 

Teorema e dytë Hohenberg – Kohn përcakton një veti të rëndësishme të funksionit: 

Dendësia e elektronit që minimizon energjinë e funksionit të përgjithshëm është dendësia e vërtetë 

e elektronit që korrespondon me zgjidhjen e plotë të ekuacionit të Schrödingerit. Në llogaritjet 

molekulare DFT energjia elektronike nga dendësia e elektronit është energjia e elektroneve që 

lëvizin nën potencialin e bërthamave atomike. Ky potencial bërthamor quhet "potencial i jashtëm", 

me sa duket sepse bërthamat janë "të jashtme" nëse përqendrohemi në elektronet. Ky potencial 

bërthamor përcaktohet v (r), dhe energjia elektronike shënohet me Ev = Ev[p0] (që do të thotë 
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"funksioni Ev i dendësisë së elektronit të gjendjes themelore"). Kështu mund të formulohet 

teorema e dytë: 

Ev [pt] ≥ Eo [p0]         (41) 

Edhe pse teoremat e Hohenberg-Kohn-it në princip janë tepër të fuqishme, ato nuk ofrojnë 

mënyrën e llogaritjes së densitetit të gjendjes themelore të një sistemi në praktikë, sepse forma e 

saktë e funksionit E[𝜌t ] është e panjohur. 

4.5. Metodat Monte Carlo 

Nga vetë emërtimi i metodës, metodat e Monte Carlo (MC) përdorin konfiguracione të 

rastit për të zgjidhur problemet. Gama e problemeve që mund të trajtohet nga MC është thelbësore; 

këto përfshijnë simulimin e proceseve fizike, vlerësimin e integralëve shumëdimensionalë, 

zgjidhjen e ekuacioneve të operatorëve integralë dhe linearë dhe zbatimet në mekanikën 

statistikore. Të gjitha këto funksione të MC mund të zbatohen për trajtimin e problemeve që lindin 

në mekanikën kuantike, dhe kryqëzimi i metodave MC dhe mekanika kuantike zakonisht quhet 

Kuantikë Monte Carlo (QMC). 

Metodë alternative, e cila është zbatuar me sukses për sistemet që variojnë nga gazi 

elektron- homogjen, te atomet, molekulat, trupat e ngurtë dhe kllasteret është Kuanto Monte Carlo 

(QMC). Në këtë metodë ekuacioni Schrodinger shndërrohet në një ekuacion difuzioni i cili 

zgjidhet duke përdorur metoda stokastike. Një qasje alternative, e cila ka demonstruar potencial 

në të dy, kimia kuantike dhe fizika e gjendjes së ngurtë, është përdorimi i metodave kuantike Monte 

Carlo (QMC). Nga aplikimet e hershme në problemet e fizikës bërthamore te aplikimet më të 

fundit për atomet, molekulat, trupat e ngurtë, sipërfaqet dhe kllasteret, QMC ka demonstruar një 

potencial për llogaritjet e mundshme me saktësi kimike. 

Metodat QMC kanë disa përparësi: 

•  Metodat QMC janë ndër mjetet më të sakta për studimin e mekanikës kuantike 

molekulare dhe përfshijnë bazën e plotë të efekteve të korrelacionit statik dhe dinamik. Ato mund 

të japin veti të zgjidhjeve të sakta për ekuacionin Schrödingerit për gjendjen themelore – bazë. 

•  Kërkesat e memories kompjuterike janë të vogla dhe rriten në mënyrë modeste me 

madhësinë e sistemit.  
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• QMC është thelbësisht paralele, duke lejuar kodet QMC të përfitojnë nga 

superkompjuterët më të mëdhenj me pak modifikime. 

•  Kodet kompjuterike për QMC janë dukshëm më të thjeshta dhe më të vogla se ato të 

programeve kompjuterikë të mekanikës kuantike molekulare 

•  Varianti i difuzionit Monte Carlo (DMC) i QMC ka reduktuar ndjeshëm gabimet e 

cungimit të bazave dhe mbivendosjes së bazave në krahasim me metodat e tjera ab initio. 

Fusha të caktuara të aplikimit QMC janë përtej fushëveprimit të kontributit aktual. Këto 

përfshijnë studime të gjendjeve rrotulluese dhe vibracionale, përfshirë spektroskopinë e grupeve 

(kllastereve) ultra të ftohta (Benoit and Clary, 2000; Clary, 2001; Petit and McCoy, 2009) dhe disa 

probleme të materies së kondensuar (Ceperley, 1995; Esler et al., 2010), megjithëse shumë prej 

metodave të aplikuara në këto të fundit janë drejtpërdrejt të zbatueshme për atomet dhe molekulat. 

Zbatueshmëria e metodave MC është e larmishme dhe përfshin simulimet klasike të 

mekanikës statistikore, hulumtimet e operacioneve dhe analizat statistikore. Detajet e teknikave të 

zakonshme të MC-së siç janë marrja e mostrave me rëndësi, korrelacioni i mostrimit dhe 

optimizimi i MC-së janë në dispozicion nga burime të shumta (Halton, 1970; Mcdowell, 1981; 

Manno, 1999). Eksistojne dy variante kryesore të metodave kuantike Monte Carlo (QMC) për 

llogaritjet e strukturës elektronike: Monte Carlo Variacionale (VMC) dhe Monte Carlo Dfuzionale 

(DMC) 

4.5.1. Monte Carlo – Variacionale 

Ideja e metodës VMC (McMillan, 1965; Ceperley, Chester and Kalos, 1977) është thjesht 

llogaritja e integralëve shumëdimensionalë që shfaqen në mekanikën kuantike duke përdorur një 

teknikë të integrimit numerik Monte Carlo. Kuantifikimi me interes më të madh është energjia 

variacionale e lidhur me një funksion Hamiltonian dhe një valë. Energjia variacionale e një 

funksioni arbitrar të valës jepet nga vlera e përafrimit Hamiltonit:   

    E=〈Ψ|Ĥ|Ψ 〉/〈Ψ|Ψ 〉         (42) 

Për të vlerësuar energjinë nga VMC, integrimet Hamiltoniane dhe të mbivendosjes që shfaqen në 

vlerën e probabilitet, rishkruhen: 
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                                                ∫ 𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑(𝑥) =  lim
𝐾→∞

1

𝐾
∑ 𝑓 (𝑋𝑘)

𝐾

𝑘:𝑋𝑘 ∈ 𝑝 

                                         (43) 

Këtu, k numëron pikat e marra nga funksoni i probabilitetit të dendësisë (PDF) p(X). Kjo dendësi 

mund të modelohet duke përdorur metodën Metropolis (Metropolis and Ulam, 1949). Energjia 

mund të llogaritet si më poshtë: 

                                                  ∫ 𝑝(𝑥)
Ĥ𝛹𝑇(𝑋)

𝛹𝑇(𝑋)
𝑑𝑋 =  

1

𝐾
∑ 𝐸𝐿(𝑋𝑘)

𝐾

𝑘:𝑋𝑘 ∈ 𝛹𝑇
2 

                                        (44) 

Energjia lokale e Ψ në X përcaktohet nga EL (XK) = 
Ĥ𝛹(𝑋)

𝛹(𝑋)
. Ndonjëherë përdoren mesataret e 𝛹i

2 

dhe 𝛹j
2 në mënyrë që dendësia e të dy funksioneve të valëve të mostrohet, por kjo zgjedhje është 

disi arbitrare (Ceperley and Bernu, 1988). 

4.5.2. Monte Carlo – Diffuzionale (VMC) 

Metoda VMC është e kufizuar nga përdorimi i një funksioni të përafërt të valës 𝛹 , ideja e 

metodës DMC (Grimm and Storer, 1971; Moskowitz et al., 1982) është që të marrë shembull nga 

funksioni i saktë i valës 𝛹0 të gjendjes themelore të sistemit. Nëse kemi këtë funksion të saktë të 

valës 𝛹0, atëherë energjia e saktë shoqëruese E0 mund të merret nga vlera e pritjes së përzier duke 

përdorur funksionin provë të valës: 

E0 = 
〈Ψ0|Ĥ|Ψ 〉

〈Ψ0|Ψ 〉
 = 

∫𝑑𝑅 Ψ0(𝑅) Ψ(R) 𝐸𝐿 (𝑅)

∫𝑑𝑅 Ψ0(𝑅) Ψ(R)  
                      (45) 

Prej nga 𝛹0 është një funksion i veçantë Hemiltonian Ĥ. Përparësia e vlerës së pritshme të përzier 

është se nuk kërkon llogaritjen e veprimit të Ĥ në Ψ0. Integrali në ekuacionin 39 përfshin energjinë 

lokale të funksionit të valës, EL (R) = (H Ψ(R)) / Ψ(R), dhe mund të vlerësohet në një mënyrë të 

ngjashme si në VMC duke llogaritur mesataren e EL (R) në një pike të mostrës Rk që përfaqësojnë 

shpërndarjen e përzier Ψ0(R) Ψ(R) / dR Ψ0(R) Ψ(R). 

4.6. Dinamika Molekulare (DM) 

DM është një metodë kompjuterike simulimi për të analizuar lëvizjet fizike të atomeve dhe 

molekulave. Atomet dhe molekulat lejohen të bashkëveprojnë për një periudhë të caktuar kohore, 
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duke dhënë një pamje të "evolucionit" dinamik të sistemit. Në verzionin më të zakonshëm, 

trajektoret e atomeve dhe molekulave përcaktohen duke zgjidhur numerikisht ekuacionet e lëvizjes 

së Njutonit për një sistem grimcash ndërvepruese, ku forcat midis grimcave dhe energjive të tyre 

të mundshme shpesh llogariten duke përdorur potencialet interatomike ose fushat e forcës së 

mekanikës molekulare. Metoda zbatohet më së shumti në kiminë fizike, shkencën e materialeve 

dhe biofizikën. Esenca e metodës DM qëndron në zgjidhjet e ekuacioneve Njutoniane të lëvizjeve 

të një tërësie të atomeve. Këto ekuacione janë integruar nga teknikat numerike për intervale kohore 

ekstremisht të shkurta, në nivelin femto sekonda fs, dhe mesataret e ekuilibrit statistik llogariten 

si mesatare e përkohshme mbi kohën e observimit. Në simulimet DM, integrimi i ekuacioneve 

Njutoniane të lëvizjes kryhet për një grup atomesh (Goldstein, 1965) 

                                 𝑚
𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2
 = 

𝑑 (𝑚𝑣𝑖)

𝑑𝑡
 = 

𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑡
 = 𝐹𝑖               (46) 

m – masa e atomit 

𝑟𝑖 , 𝑣𝑖 , 𝑝𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝐹𝑖 − janë pozicioni, shpejtësia, momentumi dhe forca e ushtruar në atome 

Forca 𝐹𝑖 ne atomin i, është gradient i funksionit potencial në respekt me pozicionin e atomit. 

𝐹𝑖 = −∇i𝑉(𝑟1, 𝑟2, … . , 𝑟1𝑁𝑎)                     (47) 

V – funksioni i energjisë potenciale 

Na – numri i atomeve 

ri = xi i + yi j + zi k – vektori i pozicionit të atomit i 

Simulimet DM janë kryer përmes serive të hapave kohorë të përberë nga: (i) përmbledhja e forcave 

të çiftuara për secilin atom, (ii) llogaritja e shpejtësive të reja dhe zhvendosjeve në secilin hap 

kohorë, (iii) përcaktimi i pozicioneve të reja të atomeve dhe (iv) testi i energjisë së konzervuar. 
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Kapitulli V 

 
 

 

  

Porta për transportin e joneve në flluska gazi të 

fiksuar në substrate të ngurta 
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5. Porta për transportin e joneve në flluska gazi të fiksuar në substrate të 

ngurta 

Flluskat e gazit të formuara në trupa të ngurtë janë më shumë se mjete të thjeshta për 

transportin e gazeve. Ato janë grimca të ngarkuara me sipërfaqe të populluara me jone të 

shkëmbyeshme. Në këtë hulumtim kemi studijuar një portë hyrëse për transportin e joneve të 

metaleve alkaline midis flluskave të oksigjenit dhe sipërfaqeve gjysmëpërçuese (oksid hekuri) dhe 

përçuese (ari). Kjo portë u identifikua nga spektroskopia e impedancës elektrokimike (EIS) duke 

përdorur një ultramikroelektrodë në kontakt të drejtpërdrejtë me flluska të fiksuara në këto 

sipërfaqe të ngurta. Është dëshmuar se kjo portë është natyrshëm e pranishme në potencialet e 

qarkut të hapur, dhe se potencialet elektrike negative të aplikuara përmes substratit rrisin 

transportin e joneve. Në të kundërt, potencialet pozitive ose kontakti me një izolator 

(polytetrafluoroetilen) zvogëlon transportin ose rritë impedancën. Propozojmë që kjo portë 

gjenerohet nga mbivendosja e shtresave elektrike dyfishe të flluskave dhe sipërfaqeve të 

potencialeve kontraste (elektro) kimike. Njohja e këtij fenomeni të transferimit të joneve është 

thelbësore për të kuptuar mburojën elektrike (ang. electric shielding) dhe mbipotencialin e 

reaksionit të shkaktuar nga flluskat në katalizatorë. Kjo ka ndikim veçanërisht të rëndësishëm për 

parashikimin e proceseve përfshirë flotacionin e mineraleve, mikrofluidet, gjeokiminë e ujit të 

poreve dhe teknologjinë e qelizave të karburantit. 

5.1 Hyrje 

Flluskat e gazit janë për syrin e njeriut format më të prekshme të gazrave të tretura në ujë. 

Studimi i tyre përfshin fushën e pike takimit kimisë dhe fizikës, dhe ka një gamë të gjerë 

degëzimesh në shkencë dhe teknologji. Sipërfaqet e ngurta mund të mbledhin flluska gazi përmes 

proceseve të ndryshme përfshirë zhytjen e drejtpërdrejtë të trupave të ngurtë në ujë, ndryshimet e 

temperaturës ose presionit, shkëmbimin e tretësit, mikrovalët, ultratingujt, rrezet kozmike dhe 

reaksionet e evolimit të gazit foto (elektro) kimik (Lauterborn and Kurz, 2010; Alheshibri et al., 

2016; Xu Zhao, Ren and Luo, 2019). Njohja dhe kontrolli i formimit të flluskave të gazit janë 

shumë të nevojshme për aplikime teknologjike të ndryshme si prodhimi i gazit të karburantit, 

ndarja e mineraleve, imazherinë mjekësore dhe teknologjitë e gjelbërta (Z. F. Dai, Fornasiero and 

Ralston, 1999; Alheshibri et al., 2016; Zhu, 2016). Kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme për 

të kuptuar se si flluskat ndikojnë në reaksionet katalitike, se si ato bllokojnë rrjedhën e lëngut në 
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rrjetat poroze dhe kur dëshirohet, si mund të eliminohen(Dukovic and Tobias, 1987; S Trasatti, 

2000; Huet, Musiani and Nogueira, 2004; Metz et al., 2010; Chen et al., 2014; S Feliu et al., 2017; 

I Pereiro et al., 2019). 

Flluskat e gazit mbulohen nga një shtresë elektrike e dyfishtë (EDL) që rezulton nga 

interaksini preferencial i joneve hidrokside në ndërfaqen ajër/ujë (Yoon and Yordan, 1986; Graciaa 

et al., 1995; Takahashi, 2005; Zangi and Engberts, 2005; Healy and Fuerstenau, 2007; 

Lützenkirchen, Preočanin and Kallay, 2008; Beattie, Djerdjev and Warr, 2009; Leroy et al., 2012; 

Jia, Ren and Hu, 2013) (pika izoelektrike në pH ∼3-4) (Preočanin et al., 2014) dhe kundërkationet 

që neutralizojnë këtë ngarkesë (Figura 16 a) (Yoon and Yordan, 1986; Graciaa et al., 1995; 

Takahashi, 2005; Leroy et al., 2012; Jia, Ren and Hu, 2013). Lëvizshmëria e këtyre joneve brenda 

EDL pasqyron përçueshmërinë ohmike të sipërfaqeve të flluskave, dhe kështu është një aspekt i 

rëndësishëm për t'u marrë parasysh dhe për të kuptuar sesi flluskat e fiksuara (Figura 15 b-c) mund 

të mbështjellin elektrikisht trupat e ngurtë, të bllokojnë vendet e reaksionit ose të shkaktojnë 

mbipotencial të reaksionit gjatë katalizës (Hine and Murakami, 1980; Gabrielli, Huet and 

Nogueira, 2005; Wang et al., 2014). Thelbi i këtyre fenomeneve qëndron në mundësinë për 

shkëmbimin e joneve nga shtresa elektrike e mbivendosur e flluskave dhe sipërfaqeve të ngurta 

mbi të cilat janë fiksuar (Figura 15 d). 

Studimet e mëparshme kushtuar elektrokimisë së flluskave kanë përfshirë kryesisht 

popullacione të mëdha të flluskave. Për shembull, mikroskopia e forcës atomike (Zhang, 2006; 

Tabor et al., 2012) dhe mikroskopia elektrokimike skanuese (Chen et al., 2014; Rincon, 2015; 

Zeradjanin et al., 2018; Battistel et al., 2019) janë përdorur për të hartuar shpërndarjet hapësinore 

të flluskave që mbushin sipërfaqet e katalizës. Puna me mikroelektroda zbuloi gjithashtu 

populacione elektrike rezistuese të flluskave të gazit (Rincon, 2015). Sidoqoftë, asnjë studim deri 

më tani nuk është përqendruar drejtpërdrejt në përgjigjen elektrokimike të një flluske të vetme të 

gazit, e cila është e nevojshme për të kuptuar fenomenet e transportit të joneve direkt brenda EDL. 



51 
 

 

Figura 15. Mikro-flluska të O2 (g) të prodhuara dhe të matura në mënyrë elektrokimike. 

Në Figurën 15 është bërë paraqitja skematike (a) e një flluske oksigjeni të vetme me grupet 

e saj sipërfaqësore OH- dhe kundërjonet e Na+, duke formuar një shtresë elektrike dyfishe (flluska 

dlbubble; rajoni i mbuluar nga vija e kaltër e ndërprerë). (b-c) Imazhet e flluskave të O2 (g) të 

prodhuara elektrokimikisht përmes oksidimit të ujit në një elektrodë të vetme (single) hematiti (α 

- Fe2O3) dhe (c) të një flluske të fiksuar individualisht me një ultramikroelektrodë (UME; Pt gjerësi 

25 μm). (d) Paraqitja skematike e matjes së mikroskopisë elektrokimike skanuese të rrymës 

alternative (AC-SECM) e një flluske O2 (g) të vetme me një UME (bërthama Pt e gjerë 25 μm). 

Shigjetat e kuqe tregojnë portën për transportin e joneve të mundësuar nga mbivendosja e shtresave 

elektrike dyfishe të flluskës dhe hematitit (dlhematite rajoni i mbuluar nga vija e kuqe e ndërprerë). 

Në Figurën 16 është paraqitur sistemi i plotë 3-elektrodësh i përdorur për këto matje dhe Figura 

17 për shpërndarjet e madhësisë së flluskave. 
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Figura 16. Paraqitja skematike e vendosjes eksperimentale për mbledhjen e të dhënave të rezistencës 

nga një flluskë e vetme e mbështetur në hematit. Flluska u prodhua nga oksidimi i ujit direkt në 

hematit e fiksuar për disa orë. UME = ultramikroelektroda, RE = elektroda pseudo-referencë (tel 

argjendi), CE = kundër elektroda (Pt). 

 

Figura 17. Diametri e flluskave të fiksuara në hematit (a) Shpërndarja e gjerësisë së të gjitha flluskave 

për të cilat janë bërë matjet e EIS. (b) Fraksioni i gjerësisë fillestare të flluskës para çdo matjeje 

vijuese të EIS të një flluskë të vetme (me ngjyra të veçanta secila flluskë). Nga pjerrësitë e secilës seri 

e të dhënave në (b), është vërejtur një zvogëlim prej 3.2 ± 1.9% në diametër pas çdo matjeje të EIS. 

Duke përdorur një ultramikroelektrodë (UME; Figura 15 c-d), është matur drejtpërdrejt 

rezistenca elektrokimike e flluskave të vetme të oksigjenit të fiksuara në sipërfaqe të ngurta. 

Ështëzbuluar një portë përmes së cilës jonet mund të transferohen midis EDL-ve të mbivendosura 

të flluskës së gazit dhe sipërfaqeve të ngurta (gjysmë) përçuese. Shfrytëzimi i kësaj porte madje 

mund të ofrojë rrugë të reja në studimin e reaksioneve në evolimin e gazeve me rëndësi natyrore 

dhe teknologjike. Në veçanti, përqendrimi ynë kryesor ishte tek hematiti (α-Fe2O3) (Shen et al., 
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2016; Jiang et al., 2017) si një katalizator i reaksionit të lirimit të oksigjenit, që lidhet drejtpërdrejt 

me teknologjitë e reja të ndarjes së ujit, dhe për rolet e rëndësishme që ajo luan në ciklin 

biogjeokimik të elementeve në Tokë, madje edhe në gjeokiminë e planetit Mars (Eggleston et al., 

2012; Doane, 2017; Lu, 2019).  

 

Figura 18. Parashikimet e modeleve dhe parametrat e të dhënave EIS. (a) Shembull i një diagrami 

tipik të Nyquist (rezistencë e plotë në planin kompleks) që tregon të dhëna reale (Re) dhe imagjinare 

(Im) të impedancës (Z) (rrathë të kaltër) dhe modeli (linja) i një flluske oksigjeni të fiksuar në hematit 

në një tretësirë ujore të NaCl 1.0 mM në 25 °C. 

Matjet u mblodhën mbi një rrymë alternative të aplikuar prej ± 50 mV në diapazonin 1 - 

105 Hz përmes një ultramikroelektrode (UME). (b-c) Frekuenca të zgjedhura (ang. frequency-

resolved), të dhënat e impedancës (b) imagjinare dhe (c) reale (rrathët e kaltër) krahas kontributeve 

të parashikuara nga flluska dhe UME (linjat). (d) Modeli ekuivalent i qarkut i përdorur për të 

parashikuar rezistencën e polarizimit të flluskës (Rflluskë) dhe kapacitancën e shtresës dyfishe 

(Cflluskë ), së bashku me kapacitancën e UME (CUME). (e) Rflluskë dhe (f) Cflluskë e flluskës nga matjet 

e përsëritura të EIS në 29 flluska të ndryshme të oksigjenit të fiksuara në hematit në katër mjedise 

jonike të ndryshme (katrori i gjelbër = LiCl 1,0 mM, rrethi i kuq = NaCl 1,0 mM, katrori i verdhë 

= KCl 1,0 mM, rrethi i kaltër = HCl 0,1 mM + NaCl 1,0 mM), dhe për matjet e përsëritura në 

flluska të vetme për një periudhë deri në 80 min.  
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Figura 19. Parametrat ekuivalentë të qarkut të flluskave të vetme të O2 të varur nga koha të fiksuara 

në hematit në kripëra të tretura me përqëndrim 1 mM. 

Figurat 19 dhe 20 përmbajnë të dhënat e plota të parametrave të modelit dhe shpërndarjet 

e këtyre vlerave. Figura 21 tregon diapazone të ngjashme të vlerave të parametrave të modelit për 

flluskat e fiksuara në ari. 
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Figura 20. Shpërndarjet e parametrave ekuivalentë të qarkut për matjet me kohë të zgjidhura të 

flluskave të vetme O2 të mbështetura në hematit në 1 mM kripëra të tretshme (marrë nga Figura 

21) 

 

 

Figura 21. Parametrat ekuivalentë të qarkut për matjet me kohë të zgjidhura të flluskave të vetme 

O2 të fiksuara në ari në 1 mM NaCl. 
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5.3. Rrezultatet dhe diskutimi 

Impedanca (Z) e flluskave të oksigjenit të madhësisë mikrometrike (submilimeter-sized) 

(∼144-460 μm; Figura 17) të fiksuara në hematit u matë me UME përmes spektroskopisë së 

impedancës elektrokimike (EIS) (Bard, A.J., & Mirkin, M.V. (Eds.). (2001).) (Figura 15 c-d dhe 

18 a). Matjet e EIS mbi një sërë frekuencash të ndryshme të rrymës alternative (AC) (Figura 18 a-

c) zbuluan proceset e transportit të bartësit të ngarkesës në sipërfaqen e flluskave. Nga të dhënat 

tipike të impedancës në planin kompleks (Figura 18 a) është zbuluar një përgjigje me frekuencë të 

ulët nën ∼ 30 Hz nga UME, dhe në gjysmë rreth në rajonin ∼ 30-3000 Hz. Ky rajon i fundit u 

modelua me një model ekuivalent qarku të përbërë nga një kombinim paralel i rezistencës 

polarizuese dhe i kapacitancës të shtresës dyfishe (Figura 18 d). Mungesa e përgjigjes në 

frekuencat mbi ∼ 3000 Hz tregon se AC (rryma alternative) e aplikuar nuk mund të shkaktojë 

ngarkesë hapësinore ose transport elektronik në thellësi (bulk) të hematitit, siç është raportuar më 

parë kur UME është në kontakt të drejtpërdrejtë elektrokimik me hematitin (Shimizu, Lasia and 

Boily, 2012; Lucas and Boily, 2015, 2017; Shimizu and Boily, 2015). Ndërsa rajoni ∼ 30-3000 

Hz është më tipik për proceset anësore të tretësirës (Lucas and Boily, 2015, 2017), kemi caktuar 

kushtet e rezistencës së polarizimit (Rflluska) dhe kapacitancës të shtresës dyfishe (Cflluska) të modelit 

ekuivalent në transportin e joneve në sipërfaqet e flluskave. 

Për të eksploruar ndryshimet në përgjigjen elektrokimike të sipërfaqeve të flluskave, është 

kryer një seri matjesh të përsëritura të EIS në 29 flluska të ndryshme, secila në një seri matjesh të 

përsëritura gjatë rrjedhës deri në ∼ 80 min. Këto matje zbuluan një përhapje të vlerave të Rflluskës 

brenda intervalit ∼ 0,1-1 MΩ dhe të Cflluskës brenda intervalit 5-10 pF⋅s−φ (Figurat 18 e-f, 19 dhe 

20). Këto vlera ishin të pavarura nga diametri i flluskës (Figura 17), dhe ishin brenda të njëjtit 

diapazon me ato të fituara për flluska të mbërthyera në ari (Figura 21). Matjet në tretësira të 

elektroliteve të sfondit të ndryshëm (LiCl, NaCl, HCl + NaCl, KCl) gjithashtu zbuluan se 

përçueshmëritë e tretësirave kontraste (të kundërta) nuk ishin mjaft të rëndësishme për t'u 

manifestuar brenda intervalit të vlerave të Rflluskës dhe Cflluskës (Figura 18 e-f). 

Për të vlerësuar nëse hapësira në vlerat e Rflluskës dhe Cflluskës u ngrit nga një përgjigje 

heterogjene nga sipërfaqja e flluskës (p.sh. variacione në vrazhdësi, përbërje ose shpërndarje jo-

uniforme të rrymës) (Macdonald, 1987), ne shqyrtuam gjerësinë e shpërndarjes së zgjidhur nga 

frekuenca e të dhënave të rezistencës (Figura 18 b-c). Kjo u arrit duke vlerësuar faktorin e jo-
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idealitetit (ϕ) të elementit të fazës konstante (CPE) të modelit tonë të qarkut ekuivalent (Figura 18 

d; Eq. 50) (Macdonald, 1987). Ndërsa vlerat rezultuese ishin afër njësisë (ϕ = 0.9-1.0) si në hematit 

(Figura 17) ashtu edhe tek ari (Figura 20), përgjigja e sipërfaqeve të flluskave ishte kryesisht 

homogjene. Një burim i mundshëm për përhapjen (shtrirjen) e përgjigjes, nga ana tjetër, mund të 

ketë lindur nga ndryshimet në zonën e kontaktit në një portë për transportin e joneve midis flluskës 

dhe substrateve të ngurta. Këto mund të shkaktohen nga parregullsi fizike të substratit, të tilla si 

çarje dhe zgavra (Jones, Evans and Galvin, 1999). 

 

Figura 22. Përgjigja e EIS për flluskat e fiksuara në sipërfaqet gjysmëpërçuese dhe izolatore. (a) 

Paraqitja skematike e matjeve në sekuencë të EIS të një flluske të vetme oksigjeni, së pari në 

hematitin gjysëmpërçues, pastaj pas zhvendosjes ngjitur në substratin izolues PTFE. (b) Diagrami i 

Nyquist (impedance në planin kompleks) që tregon të dhëna reale (Re) dhe imagjinare (Im) të 

impedancës (Z) (i shënuar me rrathë dhe katrorë me ngjyra) dhe modeli (linja) i një flluske oksigjeni 

të fiksuar në hematit (rrathë) dhe PTFE (katrorët) në një tretësirë ujore të NaCl 1.0 mM në 25 °C. 

Matjet u realizuan mbi një rrymë alternative të aplikuar prej ± 50 mV në intervalin 1 - 105 

Hz. Linjat e plota janë përshtatje nga modeli ekuivalent i qarkut në Figurën 18 d, dhe rezultojnë 

nga vlerat e rezistencës së flluskës kontraste (të kundërta) (Rflluskë). Më shumë rezultate janë dhënë 

në Figurën 23. Për të vlerësuar nëse kjo portë ndikohet nga përbërja EDL e substratit të ngurtë, ne 

krahasuam përgjigjen e impedancës së flluskave të fiksuar në hematit dhe ari me atë të 

politetrafluoroetilenit (PTFE), një substrat izoluës (Figura 22). Kjo u arrit duke matur fillimisht në 

mënyrë të përsëritur rezistencën elektrokimike të një flluske në hematit (Figura 22) ose ari (Figura 

23), pastaj duke zhvendosur të njëjtën flluskë anash me 3-5 mm mbi subtratin PTFE, prej nga u 

mblodhën sërish të dhënat për impedancën.  
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Figura 23. Diagrami Nyquist tregon të dhëna komplekse të planit të impedancës të së njëjtës flluskë 

të vetme oksigjeni të përfituara së pari në hematit ose ar, pastaj në PTFE. Flluska u bë më rezistente 

në PTFE. Të dhënat e EIS u mblodhën në intervalin 1-105 Hz në NaCl 1.0 mM në 25 °C. 

Ne gjetëm se kjo zhvendosje kishte vetëm një ndikim margjinal në kapacitetin e shtresës 

dyfishe, por megjithatë ajo ndikoj në rritjën e rezistencës së së polarizimit (Figura 22). Këto vlera 

të krahasueshme të kapacitetit të shtresës dyfishe përputhen me konceptin që të dy PTFE dhe 

ndërfaqja ajër/ujë janë të populluara nga jonet hidrokside dhe kundërjone, dhe kanë pika të 

ngjajshme izoelektrike (Zangi and Engberts, 2005; Lützenkirchen, Preočanin and Kallay, 2008). 

Rritja e rezistencës zbulon, nga ana tjetër, ky transport i joneve në mes të përbërjes së dy flluskave 

të ngjajshme dhe sipërfaqes së PTFE është i inhibuar. Kjo situatë bie në kontrast të fortë me rastin 

e flluskave të fiksuara në hematit dhe ar, ku ndryshimet më të rëndësishme në kapacitancën e 

shtresës dyfishe dhe përbërjen jonike lehtësojnë portën për transportin e joneve, pasi manifestohet 

nga rezistenca dukshëm më të ulëta se në PTFE. 
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Figura 24. Përgjigja EIS e flluskave nën një potencial të aplikuar. (a) Paraqitja skematike e 

transportit kundërveprues nën potencialet e aplikuara nga jashtë prej -1 V ose + 1V, këtu përmes 

hematitit. (b) Diagrami Nyquist (impedance ne planin-kompleks) tregon të dhëna reale (Re) dhe 

imagjinare (Im) të impedancës (Z) (rrathë me ngjyra) dhe modeli (linja) i një flluske oksigjeni të 

fiksuar në hematit nën fushat e aplikuara prej -1 V (rrathë me ngjyrë vjollcë), 0 V (potencial i qarkut 

të hapur; rrathë me ngjyrë e kaltër e mbyllur) dhe +1 V (rrathë të kuq). 

Porta për transportin e joneve mundësohet nga shtresat elektrike dyfishe të mbivendosura 

të flluskës (mbuluar nga vija e kaltër e ndërprerë) dhe hematitit (mbuluar nga vija e kuqe e 

ndërprerë) në -1 V (shigjeta e kuqe). Kjo portë bllokohet në + 1V (shigjeta gri me ‘x’). Shigjetat 

vertikale të kaltërta pëshkruajnë shkëkmibimin e drejtpërdrejtë tretësirë/hematitit të kundërjoneve 

të ndikuara nga potenciali i aplikuar. Ndërsa ne presim që kloruret të lidhen me hematitin, ai nuk 

shfaqi asnjë përgjigje në të dhënat e EIS pasi nuk ka afinitet për sipërfaqen e flluskës. Matjet u 

mblodhën mbi një rrymë alternative të aplikuar prej ± 50 mV në diapazonin 1 - 105 Hz përmes 

ultramikroelektrodës, dhe në një tretësirë ujore të NaCl 1.0 mM në 25 °C. Linjat e pandërprera 

janë përshtatje nga modeli ekuivalent i qarkut të Figurës 18 d. Më shumë rezultate janë dhënë në 

figurën 25. 

Në fund, për të konfirmuar më tej ekzistencën e kësaj porte, ne matëm përgjigjen 

elektrokimike të sipërfaqes së flluskës me një potencial elektrik të aplikuar direkt përmes substratit 

të ngurtë mbështetësës (Figurat 24 dhe 25). Si në hematit (Figurat 24 dhe 25) ashtu edhe në ari 

(Figurat 25), zbuluam se flluskat u bënë më pak rezistente (p.sh. ∼20% më pak në hematit) nën 

potencial negativ prej -1 V, por edhe më rezistente se në PTFE nën një potencial prej +1 V (Figurat 

24 dhe 25). Ne shpjegojmë gjetjet tona bazuar në tërheqjen dhe lëvizshmërinë e joneve në EDL. 

Potenciali negativ tërheq kundërjonet nga flluska në substrate mbështetëse të ngurta, duke 



60 
 

shpjeguar rezistencën më të ulët të flluskës. Në të kundërt, aplikimi i një potenciali pozitiv pengon 

transportin e kundërkationit në substrat të ngurtë dhe kështu rrit rezistencën e flluskës. Gjithashtu, 

përderisa potenciali pozitiv promovon interaksionin e kundërjoneve në substrate të ngurta, 

transporti nuk është i mundur në flluskë të ngarkuar negativisht. 

 

Figura 25. Diagrami Nyquist që tregon të dhënat e impedancës së rrafshit kompleks të një flluske të 

vetme në (a-b) hematit dhe (c-d) ar nën potencialet e aplikuara prej -1,0, 0,0 dhe +1,0 V. Matjet e EIS 

u mblodhën në intervalin e frekuencës prej 1-105 Hz në NaCl 1.0 mM në 25 °C. Linjat e pandërprera 

janë përshtatje nga modeli ekuivalent i qarkut (figura 18 a). 

Këto matje të EIS nën potencialet e aplikuara nga jashtë treguan rrjedhimisht se ndryshimet 

në përbërjen EDL të ndërtimit të sipërfaqës mbështetëse/substratit kanë një ndikim të drejtpërdrejtë 

në rezistencën e flluskës, dhe për këtë arsye konfirmojnë më tej ekzistencën e një porte për 

transportin e joneve. 

5.4. Metodat 

Formimi i flluskave të oksigjenit - Flluskat e oksigjenit u prodhuan në mënyrë elektrokimike nga 

oksidimi i ujit (Minguzzi et al., 2012) duke përdorur një sistem 2-elektrodësh të përbërë nga 

elektrodat e punës, hematiti (α-Fe2O3; 5 mm * 5 mm * 3 mm nga SurfaceNet) ose ari (sipërfaqe 
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rrethore d=5 mm nga BioLogic) dhe kundër electroda nga Pt. Këto reaksione u zhvilluan në 

tretësira ujore të LiCl 1.0 mM të ngopur me ajër, NaCl 1.0 mM, KCl 1.0 mM dhe në një tretësirë 

të përzier prej HCl 0.1 mM + NaCl 1.0 mM. Të gjitha sipërfaqet e elektrodave u pastruan para çdo 

eksperimenti nga papastërtitë organike me anë të sonifikimit në propanol, pasuar nga etanoli, më 

pas në ujë ultra të pastër (18,2 MΩ·cm). Elektrodat e punës u montuan në pjesën e poshtme të një 

pllake politetrafluoroetileni (PTFE), duke ekspozuar sipërfaqet reaktive në tretësirën ujore (Figura 

16). Reaksioni i oksidimit të ujit filloj më pas duke aplikuar një potencial prej +1.0 V përmes telit 

të Cu të ngjitur në pjesën e poshtme të këtyre elektrodave të punës. Flluskat e oksigjenit me 

diametra në intervalin ∼144-460 μm u shfaqën pas ∼40 sekondave të kohës së fillimit të reaksionit 

dhe qëndruan të fiksuar në elektrodat e punës për disa orë. 

5.5. Matjet elektrokimike të flluskës së vetme 

Të dhënat e EIS të flluskave të vetme të fiksuara në hematit u mblodhën në tretësira ujore 

të LiCl 1 mM (5 flluska, 25 spektra), NaCl (12 flluska, 91 spektra), KCl (8 flluska, 106 spektra) 

dhe HCl 0.1mM + NaCl 1mM (4 flluska, 31 spektra). Ndërsa në rastin e matjeve në ar u mblodhën 

në NaCl 1 mM (10 flluska, 157 spektra). Kërkohej një forcë e ulët jonike për të kufizuar kontributet 

nga përçueshmëria e tretësirës. Spektrat u fituan duke përdorur një ultramikroelektrodë (UME; 

d=25 μm e Pt me gjerësi RG = 10 nga Cromsol, U-23/25) si një elektrodë pune, një kundër 

elektrodë prej Pt dhe një pseudo electrode, teli i Ag. Matjet u bënë duke përdorur stacion-pune 

(M470 BioLogic AC270 SECM) me rrymë alternative me mikroskopi elektrokimike skanuese me 

rrymë alternative (AC-SECM) e pajisur me një μTriCellTM (Figura 20).  Mikroelektroda më parë 

është lëmuar me dorë me letër smeraldi (rugozitet 4000) dhe u sonifikua në propanol, pastaj etanol 

dhe ujë ultra të pastërt për të hequr mbetjet organike. Duke përdorur elementet piezo-elektrike, 

UME u pozicionua direkt mbi një flluskë të vetme dhe u ul derisa flluska të ndrydhej pjesërisht. 

Kjo siguroi një kontakt elektrokimik midis UME, flluskës dhe substratit mbështetës (hematit, ar, 

ose PTFE). Matjet e EIS u kryen më pas në potencialin e qarkut të hapur të sistemit duke aplikuar 

një rrymë alternative (AC) prej ± 50 mV në 51 frekuenca (ω) në intervalin 1-105 Hz, duke përdorur 

një protokoll të skanimit të frekuencës. Rryma AC e aplikuar e mbajti sistemin brenda fushës së 

stabilitetit të ujit. Për të siguruar kontakt të plotë elektrokimik, UME herë pas here ulej në flluskë 

me 10-50 μm kur ishte e nevojshme. Duke përdorur një video - mikroskop, ne monitoruam 

gjerësinë e dukshme të flluskave të ndrydhura nën UME. Nga këto matje, ne vlerësuam një ulje 
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mesatare prej 3.2 ± 1.9% në diametër pas çdo matjeje të EIS (Figura 17). Ky zvogëlim ka të ngjarë 

t'i atribuohet humbjes së gazrave nga flluska e ekspozuar ndaj AC të aplikuar. 

Në një numër shtesë eksperimentesh, eksperimentet e përsëritura EIS të flluskave të 

zgjedhura të krijuara në hematit u krahasuan me ato të mbledhura pasi i lëviznin anash këto flluska 

me 3-5 mm mbi materialin tjetër fqinj PTFE. Në fund, të dhënat e EIS u mblodhën gjithashtu në 

flluska të zgjedhura të ekspozuara ndaj një potenciali të aplikuar nga jashtë prej -1.0 V dhe +1.0 

V. Ky potencial u aplikua përmes hematitit dhe elektrodës së arit të mbështetur nga ana e poshtme 

ose përmes një teli të bakrit, duke përdorur setin 3 elektrodësh. 

5.6. Modelimi i impedances 

Përshtatja e qarkut ekuivalente e të dhënave të EIS u krye duke përdorur një kod në Matlab 

(Mathworks) të zhvilluar nga grupi ynë(Lucas and Boily, 2015, 2017). Programi përcakton 

kombinimin më të përshtatshëm të parametrave elektrokimikë që mund të japin llogari për varësinë 

nga frekuenca e impedancës komplekse të sistemit. Modeli i figurës 16 u zgjodh nga hulumtimi 

duke rritur në mënyrë sistematike nivelin e kompleksitetit të përbërësve të qarkut, dhe duke 

vlerësuar rëndësinë statistikore të përmirësimit të përshtatjes së modelit me të dhënat për secilën. 

Përderisa modelet më komplekse përmirësuan përshtatjen e të dhënave, ato u hodhën poshtë pasi 

parametrat shtesë u bënë shumë të ndërlikuar për diskutim praktik. 

Të dhënat e rrafshit të impedancës komplekse (Ztot) u përfaqësuan nga impedanca e 

ultramikroelektrodës (ZUME) dhe e flluskës (Zbubble) me: 

Ztot = ZUME + Zbubble                                          (48) 

Impedanca e tretësirës ishte mjaft e vogël saqë u neglizhua nga kjo shprehje. 

Termi ZUME ishte aktiv vetëm në rajonin me frekuencë të ulët dhe shprehej në terma të kapacitancës 

të UME: 

                                 ZUME= CUME
-1           (49) 

sikurse termi i rezistencës së Pt është i papërfillshëm (Eckhard and Schuhmann, 2008; Bandarenka 

et al., 2013). Këtu, gjithashtu supozojmë se kontributet e zonës së elektrodës që nuk janë të 

mbuluara nga mburoja e qelqit e UME janë të papërfillshme (Bandarenka et al., 2013).  
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 Termi Zflluskës i referohet përgjigjes së shkaktuar nga AC e joneve afër sipërfaqeve të 

flluskave. Ajo manifestohet në rajonin me frekuencë të mesme në të lartë duke përdorur një 

rezistencë të polarizimit të flluskës (Rflluskës) dhe kapacitetancën e shtresës dyfishe 

(Cflluskës)(Macdonald, 1987; Orazem, Shukla and Membrino, 2002) përmes së cilës: 

     Zflluskës =   

𝑅⃗𝑓𝑙𝑙𝑢𝑠𝑘ë𝑠

1+(𝑗𝜔)φ 𝐶𝑓𝑙𝑙𝑢𝑠𝑘ë𝑠∗𝑅⃗𝑓𝑙𝑙𝑢𝑠𝑘ë𝑠
                          (50) 

Këtu j = √−1  është numri njësi-imagjinar, dhe ω është frekuenca këndore. Për të studiuar 

mundësinë për heterogjenitet në sistem, parametri ϕ i këtij elementi të fazës konstante (CPE) u 

bashkë-optimizua brenda intervalit ϕ = 0,5 - 1,0. Vlerat e ϕ < 1.0 në mënyrë efektive zgjerojnë 

vlerën e rezistencës ndaj frekuencës. 
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Kapitulli VI 

 
 

 

 

 

  

Ndërveprimi i oksigjenit me filmin e hollë 2D 

nanometrik karboksifenil të grefuar në mënyrë 

kovalente - një studim eksperimental dhe DFT 
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6. Ndërveprimi i oksigjenit me filmin e hollë nanometrik 2D karboksifenil 

të grefuar në mënyrë kovalente - një studim eksperimental dhe DFT 

Modifikimi i sipërfaqës është një temë e “nxehtë” në elektrokimi dhe shkencat e 

materialeve sepse ndikon në mënyrën se si materialet përdorën. Në këtë punim është paraqitur një 

metodë për lidhjen kovalente të grupeve karboksifenile (-PhCOOH) në elektrodën e arit. Këto 

grupe u grefuan në sipërfaqen e elektrodës në mënyrë elektrokimike përmes reduktimit të kripës 

së sintetizuar të arildiazoniumit. Sipërfaqja e grefuar rezultuese u karakterizua duke përdorur 

voltametrinë ciklike (CV) para dhe pas procedurës së funksionalizimit për të vërtetuar praninë e 

shtresës së grefuar. Grefimi i grupeve PhCOOH në sipërfaqen e elektrodës u konfirmua edhe duke 

analizuar trashësinë dhe përbërjen e shtresës me elipsometri dhe spektroskopi fotoelektronike me 

rreze X. Llogaritjet duke përdorur teorinë funksionale të densitetit (DFT) tregojnë se shtresat e 

grefuara ofrojnë një platformë të qëndrueshme. Për më tepër, për herë të parë, ndërveprimi i 

molekulës së oksigjenit me shtresën e grefuar studijohet duke përdorur qasjen “ab initio”. 

6.1. Hyrje 

 Përdorimi i radikalëve aril të formuara nga procesi i de-diazotizimit të kripërave 

aryldiazonium për të modifikuar/funksionalizuar sipërfaqe të ndryshme konsiderohet si një mjet i 

thjeshtë dhe i efikas (Berisha et al., 2015). Ndryshe nga metodat e tjera të modifikimit të sipërfaqes 

(tiolët, acidet fosfonike, etj.) (Love et al., 2005), elektrogrefimi mbetet mënyra më efikase për të 

modifikuar sipërfaqet pavarësisht nga lloji i sipërfaqes (metali, gjysmëpërçuesi ose izolatori) në të 

cilin mund të aplikohet. Përkundër faktit se struktura e sipërfaqeve të grefuara nga shtresat arile 

është studijuar në detaje eksperimentalisht duke përdorur një sërë teknikash instrumentale (XPS, 

Raman, IRRAS, AFM), ndërveprimi i molekulave të tilla si oksigjeni me ndërfaqen e formuar 

mbetet i paqartë. 

Në shumicën e studimeve, kripërat e diazoniumit janë konsideruar si agjentë lidhës të 

thjeshtë dhe efikas midis specieve sipërfaqësore dhe molekulave funksionale. Për shembull, 

shtresat e grefuara u përdorën për të lidhur: nanogrimca (Gehan et al., 2010; Mohamed et al., 2015) 

proteinat (Abdellaoui et al., 2013), kaliksarenet (Mattiuzzi et al., 2012), polimerët (Mahouche-

Chergui et al., 2011; Lillethorup et al., 2014), ADN (Lee et al., 2004; Abdellaoui et al., 2013). Një 

tipar i veçantë që e bën këtë metodë tërheqëse për reaksionet e modifikimit sipërfaqësor është 
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gjithashtu qëndrueshmëria e jashtëzakonshme e strukturës nanokompozite e krijuar pas lidhjes së 

grupeve arile në sipërfaqen e elektrodës (Berisha, 2011). 

Në këtë studim (Skema 10), shtresat 2D të grupeve karboksifenle(CP) të grefuara në 

mënyrë kovalente në sipërfaqen e arit, të përfituara nga kripat e tyre diazonium, u eksploruan ab 

initio drejt absorbimit të oksigjenit. Në përgjithësi flluskat dhe mikroflluaskat janë kandidatë 

premtues për aplikimet e ardhshme praktike dhe lejojnë studimin e vetive elektrike të ndërfaqes 

gaz-ujë me metoda të ndryshme matëse. Flluskat e gazit mund të kontribuojnë në disa cikle 

biogjeokimike dhe në kërkimin e energjisë së rinovueshme ku ato janë rezultat i reaksioneve 

elektrokimike. Ato janë të përfshira në procese të ndryshme: reaksionet e ndarjes së ujit (Zhang et 

al., 2017; X Zhao, Ren and Luo, 2019), në fabrikimin e elektrodave të ndjeshme ndaj gazeve  

(Berneschi et al., 2011; Nie et al., 2018), fraksionimin e shkumës (Burghoff, 2012; Hofmann, 

Schembecker and Merz, 2015), përpunimin e ushqimit (Thi Phan et al., 2020) dhe proceset e 

pastrimit (Yoshida et al., 2008). Kështu, të kuptuarit e ndërveprimit të oksigjenit në ndërfaqen 

është me interes të veçantë. 

 

Skema 10. Modifikimi i sipërfaqes së Au me shtresat PhCOOH dhe ndërveprimi i ndërfaqes së 

krijuar me oksigjenin molekular janë paraqitur në mënyrë skematike. Teknikat e përdorura 

përfshijnë XPS, spektroskopinë infra të kuqe të transformimit Fourier (FTIR,) dhe elipsometrinë 

për karakterizimin e sipërfaqes dhe DFT për modelimin e interaksionit të oksigjenit molekular me 

sipërfaqen e grefuar. 

6.2. Materialet dhe Metodat 

Disqet prej ari me diametër prej 1.5 mm u futën në hapësirën izoluese të Teflonit për të 

krijuar elektrodën Au. Acidi 4-aminobenzoik, tetrabutilamonium tetrafluoroborati (NBu4BF4), 

etanoli absolut (shkalla e spektroskopisë, 99.9%), kloruri i kaliumit, hidroksidi i natriumit, nitriti i 

natriumit (NaNO2), acidi tetrafluoroborik (HBF4), dietil eteri, ferocianidi i kaliumit (K4Fe(CN)6] 
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x 3H2O), ferricianur kaliumi, acetonitrilë e shkallës HPLC (ACN) janë siguruar nga Fisher 

Scientific (Bishop Meadow, MB). 

6.2.1. Përgatitja e 4-karboksibenzeniazonium tetrafluoroboratit 

Procedura e diazotizimit u përdor për të prodhuar kripën 4-karboksi benzen diazoniumit 

(4-CBD) “in situ” (Phal et al., 2018). Shkurtimisht, acidi 4-aminobenzoik (35 mmol) është tretur 

në një përzierje prej 10 mL HBF4 dhe 10 mL H2O. Nën përzierje të vazhdueshme, përzierja e 

tretësirës u transferua në një banjë me akull.. Pas afro gjysmë ore, shtohet një sasi e tretësirës së 

NaNO2 (37 mmol), duke dhënë produktin përfundimtar (një precipitat i bardhë). Precipati 

shpëlahet me dietil etër dhe filtrohet me vakum para se të ruhet në -20 ° C në errësirë. Analiza e 

spektroskopisë Fourier me transformim infra të kuqe (FTIR) të tetrafluoroboratit të 4-

karboksibenzenediazoniumit (4-CBD) rezultuese është krahasuar me spektrin e acidit 4 

aminobenzoik (përbërja amë). Spektrat u mblodhën në rajonin 600-4000 cm-1 në mënyrën e 

reflektimit të përgjithshëm të zbutur (ATR) duke përdorur një spektrometër Vertex 60/v (Bruker) 

Kripa rezultuese 4-CBD e prodhuar u karakterizua gjithashtu duke përodur voltametrinë 

ciklike (CV). Për këtë eksperiment janë përdorur 2.5 mmol L-1 të 4 karboksibenzeniazonium 

tetrafluoroborat në ACN, që përmbanë 50 mmol L-1 NBu4BF4 për të karakterizuar kripën e 

prodhuar në mënyrë elektrokimike duke kryer matje CV. Voltamogramët ciklik u regjistruan në 

intervalin +0.5 deri në -0.3 V me shpejtësi skanimi prej 100 mV/s. 

6.2.2. Modifikimi i elektrodës së arit 

Elektroda Au u polirua me letër alumini 1.0 μm (Buehler, Esslingen, Gjermani) dhe u 

pastrua me ujë të destiluar Milli-Q para modifikimit. Më pas, ajo i’u nënshtrua ultratingujve për 5 

minuta me etanol dhe ujë për të eliminuar çdo papastërti të mbetur. Elektroda më pas pastrohet 

elektrokimikisht në 0.5 M H2SO4 duke aplikuar 25 cikle CV me 100 mV/s në intervalin prej -0.3 

deri në 1.5 V derisa të fitohet një voltammogram i përsëritshëm. 

Kronoamperometria u përdor për të grefuar sipërfaqen e elektrodës së arit, ajou realizua në 

-0.3 V ndaj elektrodës referente për 600 s në një tretësirë prej 2,5 mmol/L 4-karboksibenzen 

diazonium tetrafluoroborat që përmban 50 mmol/L NBu4BF4 në ACN. Pas kësaj, elektroda e 

grefuar shpëlahet me ujë Milli-Q, pastaj u sonifikua për rreth 200 s në acetonitrilë, pastaj shpërlahet 

përsëri me ujë Milli-Q. 
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 6.2.3. Modelimet Molekulare 

Llogaritjet DFT u realizuan për të sqaruar se si molekula e oksigjenit ndërvepron me 

sipërfaqen e modifikuar Au (111) me grupet karboksifenile. Llogaritjet DFT janë realizuar duke 

përdorur (GGA) (Perdew, Burke and Ernzerhof, 1996) / DND duke përdorur një model me 4 

shtresa sipas kushteve kufitare periodike me dimensione të qelulës 9.99 Å * 9.99 Å * 7.951 Å (me 

shtimin e një shtrese vakumi 20 Å përgjatë boshtin C) të grefuar nga grupet karboksifenil. 

Ndërveprimi i molekulave të oksigjenit (në vakum dhe ujë) (Klamt, 2005, 2018; Berisha, 2019a) 

me sipërfaqen e arit të zhveshur dhe të grefuar u vlerësua në pozicione të ndryshme. Rezultatet 

dhanë njohuri të rëndësishme në nivel molekular në lidhje me energjinë e absorbimit dhe 

ndryshimet e shkaktuara nga gjeometria mbi ndërveprimin e molekulës së oksigjenit në ndërfaqen 

e grefuar. 

Llogaritjet në kllasteret Au u kryen duke përdorur softverin Gaussian 16. Kllasterët e arit 

Au20 u përdorën për të modeluar grefimin e Au20−PhCOOH dhe ndërveprimin e tij me molekulën 

e oksigjenit (Berisha et al., 2018a). Optimizimet gjeometrike DFT (të kryera pa kontrollim të 

simetrisë) u kryen duke përdorur nivelin e teorisë B3LYP duke aplikuar korrigjimin e shpërndarjes 

Grimme (GD3). 

Aug-cc-pvdz u përdorë për të përshkruar atomet C, H, O, ndërsa LanL2DZ u përdor për 

vendosur atomet e arit. Model IEFPCM3 u aplikua për të llogaritur ujin si tretës në llogaritjet DFT. 

Të gjitha minimat e energjisë u karakterizuan duke kryer një analizë vibracionale për të siguruar 

mungesën e frekuencave imagjinare (Berisha, 2021). Sipërfaqja NCI është llogaritur dhe paraqitur 

grafikishtt duke përdorur softuerin Multiwfn dhe VMD (Visual Molecular Dynamics) (Humphrey, 

Dalke and Schulten, 1996; Lu and Chen, 2012). 

6.2.4. Elipsometria 

Trashësia e filmit dhe indeksi i thyerjes së tij u matën duke përdorur një elipsometër α – 

SE (JA Woollam Co., Inc Lincoln, NE. USA). Matjet u kryen në një kënd incidenti rënës 70 °. 

Matjet elipsometrike u kryen në të njëjtën zonë të pllakave të mostrës para dhe pas elektrogrefimit. 

Trashësia optike u përcaktua duke përdorur një model standard të disponueshëm në softuer. 

 
3 The integral equation formalism variant (IEFPCM) 
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Modelet B-Spline dhe WvlByWvl u përdorën për elektrodat e arit të zhveshura dhe të grefuara, 

përkatësisht. 

6.2.5. Spektroskopia fotoelektronike me rreze X (XPS) 

Spektrat XPS të marra në pllakat e arit të grefuar u fituan me një spektrometër elektronik 

Kratos Axis Ultra DLD duke përdorur burimin monokromatik Al Ka që funksiononte në 150 W. 

Skanimet e sondazhit u mblodhën për energjinë e lidhjes që shtrihet nga 1100 eV në 0 me një 

energji kalimi të analizatorit prej 160 eV dhe linjat kryesore fotoelektronike të spektrit me 

rezolucion të lartë C 1s dhe O 1s me një energji kalimi 20 eV. Përpunimi i spektrave u realizua me 

softuerin Kratos Vision 2 (versioni 2.2.9). 

6.2.6. Karakterizimi i kripës së sintetizuar të diazoniumit duke përdorur FTIR 

Spektrat IR të kripës së sintetizuar diazonium u përdorën për të konfirmuar identitetin e 

kripërave diazonium. Grupet e reja funksionale u identifikuan në spektrat IR në zonat: 2285 cm-1 

dhe 1112-1034 cm-1, që korrespondojnë me -N≡N+ (Saby et al., 1997) dhe BF4
-, respektivisht. 

Këto sinjale padyshim mungojnë në molekulën amë (4-aminoacidinbenzoik) (Figura 26) 

Për më tepër, kur krahasohet me grupet N-H në 4-aminoacidinbenzoik, intensitetet e grupeve N-H 

në produkt ishin më të ulëta dhe numri i valës u zhvendos. Sipas këtyre gjetjeve, kripa 4-

karboksibenzenediazonium tetrafluoroborat u sintetizua me sukses. 
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Figura 26. Spektrat IK të (A) 4-karboksibenzene tetrafluoroborate dhe (B) acidi 4-aminobenzoik 

6.3. Karakterizimi i hapave per modifikimin e elektrodës 

6.3.1.  Modifikimi i elektrodës nga kronoamperometria 

Rryma zvogëlohet ndërsa elektroda Au modifikohet duke përdorur kronoamperometrinë, 

duke nënkuptuar krijimin e një shtrese relativisht të trashë të grefuar me 4-CBD (diazonium 4-

karboksibenzen). Kronoamperogrami (Figura 27) ka të njëjtat karakteristika si grefimi i filmave 

multishtresor nga kripëra të ndryshme aril diazonium (Barhoumi, Maaref and Bakhrouf, 2014), me 

një rënie të menjëhershme të rrymave deri në 100 s të para, pas së cilës ajo mbetet konstante për 

shkak të bllokimit të elektrodës nga shtresa e grefuar. 



71 
 

 

Figura 27. Kronoamperometria e 4-aminobenzoic acid with NaNO2. Potential peak -0.6V and the 

reduction time 600 s. 

6.3.2. Karakterizimi i kripës së sintetizuar të diazoniumit duke përdorur CV 

Skanimet e CV të fituara gjatë grefimit të 4-CBD janë treguar në Figurën 28. zvogëlimi i 

rrymës, i vërejtur në skanimet e konsekutive CV, është tregues i krijimit të një shtrese të hollë 

organike bllokuese. Siç është vërejtur në një numër rastesh (Liu et al., 2005; Liu, Böcking and 

Gooding, 2007). 

Në ciklet pasuese të CV -së, madhësia e pikeve të reduktimit të diazoniumit u zvogëlua me 

kalimin e kohës dhe potencialet e reduktimit u zhvendosën në vlera më negative. Ky është një 

tregues i formimit të shtresës karboksifenile (CP) që karakterizohet me bllokim të transferimit të 

elektroneve të sipërfaqes së elektrodës së arit, e cila parandalon reduktimin e mëtejshëm 

elektrokimik të diazoniumit. Në potencialet 0.34 V dhe 0.062 V janë fituar pike shumë të mprehta 

kundrejt elektrodës referente. Reduktimi i diazoniumit në orientimet e caktuara kristalografike të 

sipërfaqes së arit polikristaline me shumë mundësi është përgjegjëse për këto dy pike reduktimi 

(Benedetto et al., 2008). Piku në potencialin 0.62V vs ref. zhduket në ciklet e njëpasnjëshme të 

CV. 
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Figura 28. Voltamogrami ciklik i 4-karboksibenzendiazonium tetrafluoroborate 2.5 mmol L-1 

+NBu4BF4 50 mmol L-1. Shpejtësia e skanimit 100 mV s-1 dhe dritarja e potencialit +0.5 to -0.3 V. 

6.4. Voltametria ciklike me provën redokse, Fe(CN)6 
3-/4- 

Figura 29 tregon proven redokse me anë të CV, për elektrodën e zhveshur dhe elektrodën 

e modifikuar të arit. Voltamogrami i një elektrodë të zhveshur të Au tregon pikun e përcaktuar 

mirë të pikut të oksidimit/reduktimit të Fe(CN)6 
3-/4-, duke treguar një aktivitet redoks kuazi të 

kthyeshëm. Pas grefimit të shtresës 4-karboksifenil (CP), rryma u zvogëlua duke dhënë piket e 

zgjeruara. Reduktimi i rrymës ndërlidhet me krijimin e shtresave organike pjesërisht bllokuese 

(Pinson and Podvorica, 2005). 
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Figura 29. CV of bare Au and the successive stages of Au electrode modification in 5.0 mmol L -1 

Fe(CN)6
3-/4- containing 100 mmol L-1  KCl: a) bare Au, (b) CP/Au. 

6.5. Karakterizimi XPS i Au-CP 

Ndryshimet në përbërjen e sipërfaqes së elektrodës së arit të pamodifikuar dhe të 

modifikuar u zbuluan nga XPS (Tabela 1). Sipërfaqja e arit të zhveshur përmbante papastërti 

karboni si karboni alifatik (28,99 %) dhe grupe karboksil dhe karbonil që shihen në rajonet C1s 

dhe O 1s. Megjithatë, elektroda e grefuar kishte ngarkesa më të mëdha të llojeve të karbonit që 

rezultonin nga mveshjet PhCOOH. Kjo mund të vlerësohet fillimisht nga zvogëlimi i pikut Au, 

duke u ulur nga 54.79 at.% në 44.37 at.% në elektrodën e modifikuar (Tablea 1 dhe Figura 30). 
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Tabela 1. Përqendrimet atomike (AC at.%) të elementeve të ndryshëm në sipërfaqen e elektrodës së 

modifikuar të arit. 

Sinjali BE, eV AC at.% at.% per 
Au 

BE, eV AC, at.% at.% per 
Au 

Lloji i 
lidhjes 

  Au e pamodifikuar  CP/Au    

C 1s 284.2 28.99 0.53 284.5 30.98 0.70 C-(C,H) 

 285.8 4.94 0.090 285.9 6.56 0.15 C-OH, C-
O-C 

 287.1 2.89 0.053 287.1 2.91 0.066 C=O 

  288.5 1.4 0.026 288.4 3.71 0.084 COOH 

O 1s 530.8 4.26 0.078 530.7 2.77 0.062 C=O 

    531.8 6.38 0.144 COOH 

  532.4 2.73 0.050 533.1 2.34 0.053 C-OH 

Au 4f 
7/2 

84 54.79 1.00 0.65 44.37 1.00   
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Figura 30. Spektrat XPS të Au të pamodifikuar dhe të modifikuar (figurat në anën e majtë paraqesin 

spektrin xps të sipërfaqes së arit të pamodifikuar, në pjesën e djathtë janë paraqitur spektrat xps të 

modifikuar të arit) 

Rritja e përmbajtjes së karbonit, e parë përmes rajonit C 1s, tregon dukshëm ngarkesa më 

të mëdha të karbonit alifatik (0,53 në 0,70 C(C,H) për Au) dhe grupeve funksionale që përmbajnë 

oksigjen (p.sh. 0,090 në 0,15 C-OH /COC për Au; 0,026 në 0,084 COOH për Au). Rajoni O 1s 

konfirmohet me rritjen e llojeve të oksigjenit të lidhur me karbonin nga veshjet PhCOOH me 

shfaqjen e një piku të ri në 531,8 eV nga grupet funksionale COOH. Këto gjetje konfirmojnë 

veshjen e PhCOOH në sipërfaqen e elektrodës. 

6.6. Elipsometria 

Matjet elipsometrike janë kryer në pllaka ari, para dhe pas elektrogrefimit. Meqenëse 

matjet u kryen në një film të tharë and, indeksi thyes i shtresës u fiksua në një vlerë konstante 

(reale = 1.50; imagjinare = 0), pavarësisht nga trashësia. Trashësia e shtresës së depozituar në 

sipërfaqen e elektrodës së arit, e llogaritur nga matjet mesatare të bëra në pesë pika të ndryshme u 

gjet të jetë 1.9 ± 0.35 nm. Duke marrë parasysh që trashësia e një fragmenti PhCOOH është ≈0.518 

(është modeluar, optimizuar dhe matur duke përdorur softverin Avogadro, version 1.2.0), filmi 

ynë është shumë shtresor (≈3.6 shtresa trashësi). 

6.7. Llogaritjet DFT 

Energjia e disocimit të lidhjes (BDE) përdoret gjerësisht për të vlerësuar qëndrueshmërinë 

e shtresave të grefuara të derivuara nga kripërat diazonium (Berisha et al., 2018a; Berisha, 2019a, 
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2021; Orqusha et al., 2020). BDE e llogaritur për grupin karboksifenil është -218.36 kJ/mol. Këto 

vlera janë tregues të një formimi të qëndrueshëm të ndërfaqes. 

Ndërveprimi i molekulave të oksigjenit me shtresat e grefuara të sipërfaqes së arit (Ph-

COOH) u studijuan gjithashtu. Katër gjeometri të veçanta fillestare u hulumtuan për të studijuar 

ndërveprimin midis sipërfaqes së grefuar Au-PhCOOH dhe oksigjenit molekular (siç paraqitet në 

Figurën 31). Ndërveprimi i molekulave të oksigjenit me sipërfaqen e shartuar shkakton ndryshime 

strukturore në të gjitha gjeometritë, por veçanërisht kur molekula është më afër anës së unazës së 

fenilit. Kjo ndoshta lidhet me unazat aromatike të pasura me elektrone dhe çiftet e vetme të 

oksigjenit që shfaqin ndërveprime tërheqëse (Gung et al., 2008). Shtresa e karboksifenilit shfaq 

interaksionet më të forta në pozicionin e urës (BRD) (Tabela 2), me një energji ndërveprimi prej -

228,86 kJ/mol. 

 

  

Figura 31. Gjeometritë e optimizuara të molekulës së oksigjenit: (P1) në majë (top) të sipërfaqes Au, 

(P2) në majë të pjesës së bashkangjitur Ph-COOH, (P3) në urën (bridge) e sipërfaqes Au, (P4) 

hapësirën në mes të atomeve (fcc) (niveli i teorisë: GGA / DND / TS). 

Shtresa karboksifenile shfaq ndërveprimet më të forta në pozicionin e urës (BRD), me një energji 

ndërveprimi -228.86 kJ/mol. 
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Tabela 2. BDE me energji të ndryshme të optimizuara për molekulat e oksigjenit mbi sipërfaqet e 

grefuara të arit 

Pozicioni BDE (kJ/mol) 

P1 -53.55 

P2 -228.86 

P3 -182.84 

P4 -61.50 

 

 

Sipas figurave 32a dhe 32b, vlerat e BDE për Au-2PhCOOH u ngritën në krahasim me 

vlerat e BDE për Au-PhCOOH. Kjo është në përputhje me gjetjet e De-en Jiang et al. dhe Haziri 

etj. (D. Jiang, Sumpter and Dai, 2006; Haziri, Berisha and Podvorica, 2019) të cilët demonstrojnë 

se përfshirja e grupit të dytë të grefuar rrit stabilitetin e lidhjes. 

 

Figura 32. Gjeometria e molekulës së oksigjenit të optimizuar në sipërfaqet e arit në mungesë dhe 

prani të molekulës së oksigjenit (level of theory: GGA/DND/TS). (a) Au-CP; (b) Au-CP/O2; (c) Au-

2CP; (d) Au-2CP/O2 

Llogaritjet DFT janë përdorur për të vurë në pah potencialin e një filmi të grefuar me 

PhCOOH ndaj adsorbimit të oksigjenit molekular. Vlerat e llogaritura u përdorën më pas për të 
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përcaktuar energjinë e disocimit të lidhjes e poashtu edhe energjinë e ndërveprimit të shtresës me 

molekulën e oksigjenit. 

 

 

Figura 33. A) Energjitë e shkëputjes së lidhjeve (të llogaritura nga DFT) për një grup Au me pjesët 

e grefuara të karboksifenilit dhe B) strukturat e optimizuara për ndërveprimin e molekulave të 

oksigjenit me sistemin Au-PhCOOH. 

Këto rrezultate japin informacione të reja mbi aftësinë e shtresave për të bashkëvepruar me 

molekulat e oksigjenit. Lidhja Au-C midis grupit të grefuar PhCOOH dhe Au20 ka një gjatësi prej 

2.053 Å. Gjatësia Au-C ishte 2.057 Å pas ndërveprimit me molekulën e oksigjenit. Në rastin e 

lidhjes Au-C në rrafshin sipërfaqësor, atomi i grefuar i Au u rrit nga rrafshi sipërfaqësor me vlerën 

0.479 Å për shtresën e grefuar dhe 0.510 Å pas ndërveprimit me molekulën e oksigjenit. Llogritje 

shtesë u bënë mbi strukturën gjeometrike të grupit të arit pas grefimit dhe ndërveprimit me 

molekulat e oksigjenit. Këndet midis unazës PhCOOH dhe sipërfaqes Au ishin 89,9° në sistemet 

pa O2 dhe 80,0° në sistemet me O2 (Berisha et al., 2018b). 
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Për të kuptuar detajet e absorbimit të molekulës së oksigjenit në sipërfaqen e arit të 

zhveshur dhe të modifikuar, u llogaritën interaksionet jo-kovalente NCI 2D dhe 3D (Berisha, 

2019b; Alija et al., 2020) (Figura 34). Rezultati tregon se adsorbimi bëhet përmes ndërveprimeve 

të van der Walss-it (ngjyra e gjelbërt në sipërfaqe, regjioni -0.01 në -0.04 në grafin 2D). 

 

Figura 34. A1.B1.Sipërfaqet jo-kovalente të ndërveprimit dhe 2 dhe 3D A2.B2. Gradienti i densitetit 

të reduktuar (RDG) kundrejt shenjës (λ) ρ për bashkëveprimin e oksigjenit në grupimet e zhveshura 

dhe Au20-CP. 

Energjia disocuese e lidhjes (BDE) (Berisha, Combellas, Kanoufi, Decorse, Oturan, et al., 

2017; Berisha et al., 2018a; Berisha, 2019a, 2019b) e raportuar në tabelën 3 dhe 4, përdoret si një 

masë indirekte për të përcaktuar stabilitetin e shtresave të grefuara në sipërfaqen e materialeve. 

Krahasuar me strategjitë e njohura të modifikimit të sipërfaqeve, të cilat bazohen në formimin e 

monoshtresave vetë-organizuese (SAM) duke përdorur kiminë e tiolit [BDE |Au-S-(CH2)5-

COOH|=132,21 kJ/mol], shtresat e përfituara nga grefimi i diazoniumit kripërat ishin më të 

qëndrueshme. Energjitë e tyre të shkëputjes së lidhjeve ishin të krahasueshme me ato të 

homologëve të tyre të tiolit. 
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Tabela 3. BDE dhe energjia e interaksionit për arin e grefuar nga dy shtresa CP 

Sistemi  BDE 

(kcal/mol) 

Energjia adsorbuese 

e molekulave të 

oksigjenit (kJ/mol) 

AuPhCOOH −101.54   

2AuPhCOOH −117.15   

AuPhCOOH/O2   −181.04 

2AuPhCOOH/O2   −175.14 

 

Tabela 4. Vlerat BDE të pjesëve të grefuara në sipërfaqe të ndryshme 

Sipërfaqja Pjesa e grefuar BDE [kJ/mol] Referenca 

        

Kllaster i arit -C6H5 143.93 (Berisha, Combellas, 

Kanoufi, Decorse, 

Oturan, et al., 2017) 

  -S-C6H5 136.39 
 

Shtresë grafeni -C6H5   (D. Jiang, Sumpter 

and Dai, 2006) 

      
 

Au (111) -CH2(CH2)3COOH 154.39 (Berisha et al., 

2018a) 

Kllaster i arit 

(Au10) 

-triazole 234.30 (Orqusha et al., 2020) 

Zigzag SWCN (8.0)  -C6H5-Br 293.29 (Janssen et al., 2013) 

Zigzag SWCN (13.0)   204.51 
 

Grafinë -C6H5 276.14 (Berisha, 2019b) 

Oksidi grafeni -C6H5 276.18 (Berisha, 2019a) 

Borofen -C6H5 317.77 (Berisha, 2021) 

Au (111)  -C6H5COOH 101.54 Në këtë punim 

Au (111) -2C6H5COOH 117.15 Në këtë punim 
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6.8. Përfundimi 

Sipas njohurive tona, ky është studimi i parë i raportuar që trajton problemin e adsorbimit 

të oksigjenit në shtresat e grefuara që rrjedhin nga kripërat arildiazonum. Kjo është e rëndësishme 

pasi studimet treguan se përmbajtja e oksigjenit në ndërfaqe ul efikasitetin e grefimit të radikaleve 

aril të gjeneruara. Përpara reaksionit të grefimit, deoksigjenimi me azot flluskues, helium ose argon 

zakonisht redukton praninë e oksigjenit në tretësirën e grefimit. Në këtë punim është demonstruar 

elektrogrefimi i filmave të hollë karboksifenil që rrjedhin nga kripa e përshtatshme e 

arildiazoniumit tetrafluoroborat. Eksperimentet CV në shtresën e karboksifenit të grefuar duke 

përdorur Fe(CN)6
3/4- si një provë redokse u zbulua se shtresa shfaq veti të pjesshme bllokuese të 

transferimit të elektroneve. Filmi ishte relativisht i hollë, siç tregohet nga elipsometria. XPS 

konfirmoi përbërjen e sipërfaqes së grefuar. Llogaritjet e DFT hodhën gjithashtu dritë mbi 

mënyrën se si oksigjeni ndërvepron me sipërfaqet e arit të pa-modifikuar dhe të modifikuar me 

CP. Sipas NCI, molekula e oksigjenit ndërvepron me sipërfaqet e pa-modifikuara ose të 

modifikuara Au-CP nëpërmjet ndërveprimeve van der Waals-iane. Energjia e ndërveprimit bëhet 

më e madhe ndërsa mbulimi i sipërfaqes së grupeve CP rritet. 
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Kapitulli VII 

  

Llogaritjet Monte Carlo dhe simulimet nga 

Dinamika Molekulare për të kuptuarit sjelljen e 

oksigjenit në tretësirën e elektrolitit mbi 

sipërfaqet Fe2O3 (001) dhe Au (111) 
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7. Llogatitjet Teorike: Monte Carlo dhe Dinamika molekulare  

Në këtë kapitull janë paraqitur rezultatet e llogaritjeve teorike MC dhe MD të 

eksperimenteve të realizuara në studim..Kjo është realizuarme qëllim që të vlerësohet ndikimi i 

elektrolitit në adsorbueshmërinë e oksigjenit në sipërfaqe si faze fillestare e formimit të flluskës.  

7.1. Llogaritjet Monte Carlo 

Simulimi molekular duke përdorur metodën Monte Carlo (MC) është një mjet shumë i 

dobishëm në parashikimin e fenomeneve të ndërveprimit e absorbimit të molekulave me 

sipërfaqen e substratit (Rahmati and Modarress, 2009). Llogaritjet në sisteme periodike janë 

realizuar me softuerin "Material Studio", duke bërë fillimisht optimizimin e molekulave të 

përdorura dhe pastaj me anë të simulimeve "Monte Carlo" janë kryer llogaritjet dhe studimet e 

sjelljes së molekulave të përdorura mbi këto materiale. Përmes modulit “Forcite”, fillimisht është 

bërë optimizimi i gjeometrisë duke përdorur të dhënat kristalografike eksperimentale [Au (1 1 1) 

dhe Fe2O3 (0 0 1)] të inkorporuara në softuerin Material Studio. 

Këtu, konfigurimi me energji minimale i molekulave është modeluar në sipërfaqen e Fe2O3 

(0 0 1) dhe Au (1 1 1), ku plani kristalografik i përcaktuar me indeksat përkatës të Miller-it (h, k, 

l) jep sipërfaqe përkatëse me energji minimale (Rahmati and Modarress, 2009). Studimi MC u 

krye nga modulet e lokalizimit të absorbimit duke përdorur 8 cikle të ngrohjes të njëpasnjëshme 

me 15000 hapa për secilin cikël duke kërkuar kështu pozicionimin e tillë të molekulës e cila me 

sipërfaqen jep energjinë sa më të përshtatshme të adsorbimit. Së pari, bëhet çarja e pastaj krijojmë 

superqelula dhe në fund krijojmë pjesën e vakumit ku do të inkorporohen molekulat që shërbejnë 

për këtë studim.  

Pasi që sipërfaqja e materialit të ndërtohet përmes modulit "adsorption locator" ngarkojmë 

molekulat e interesit për studim. Llogaritja realizohet përmes parametrave vijues: kualiteti i 

llogaritjes "ultra-fine", kriteri i energisë; 2x10-5 kcal/mol, forcë; 0.001 kcal/mol/Å, zhvendosja; 

1x10-5 Å, numri i iterimeve; 500 dhe algoritmi; smart. Është përdorur fusha e forcave e llojit 

"COMPASSII" (H. Sun et al., 2016; Rbaa et al., 2020; Amrhar et al., 2021), metoda e simulimit 

në të cilën interaksioni elektrostatik është përshkruar me metodologjinë Ewalt, ndërsa ai Van der 

Waals-it është bazuar në atome. 
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7.2. Simulimet përmes Monte Carlos (MC) – Fe2O3 (0 0 1) 

COMPASSII është përzgjedhur si fushë e forces në llogaritjet e me saktësi të lartë. Figura 35 

tregon energjitë e absorbimit të specieve të tilla si: 2500 molekula H2O, 250 jone Na+, 250 jone 

Cl-, 150 jone OH- dhe 250 molekula O2. Të dhënat dalëse nga metoda e simulimit janë kryesisht 

në terma të indekseve të energjisë duke përfshirë: 

• Energjia totale (Etot), e cila barazohet me shumën e energjisë së brendshme dhe energjinë 

e adsorbimit. 

• Energjia e adsorbimit (Eads) i referohet energjisë kur speciet janë relaksuar në sipërfaqen e 

substratit të Fe2O3 dhe energjinë e barabartë të adsorbimit të vrazhdë plus energjinë e 

deformimit. 

 

Figura 35. Energjitë e adsorbimit të entiteteve të ndryshme në sipërfaqen e Fe2O3 

Ekuacioni i mëposhtëm përdoret për të marrë rezultatin e matshëm të ndërveprimit të entiteteve të 

ndryshme me sipërfaqen e substratit, e cila më pas përdoret për të llogaritur energjitë e absorbimit: 

                           Eads = Etotal − [Esipërfaqes + E(entiteteve në simulim)]       (51) 
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ku: Etotal është energjia totale e sistemit si rezultat i ndërveprimit të sipërfaqes Esipërfaqes dhe 

specieve kimike E(entiteteve në simulim). Kjo qasje për llogaritjen e energjisë së adsorbimit 

bazohet në gjenerimin e një numri të madh kombinimesh rastësisht të zgjedhura të specieve 

(molekula, jone) të përdorura në sistemin ku është kryer simulimi. 

Në bazë të tabelës së mëposhtme ne mund të shohim të dhënat që i përkasin energjive të adsorbimit 

të specieve të cilat janë studijuar. Në tabelë janë karakterizuar energjia totale, energjia e adsorbuar, 

energjia e vrazhdë (rigid) e adsorbimit. 

Tabela 5. Energjitë e adsorbimit të specieve në sipërfaqen e Fe2O3 

Struktura  

Fe2O3          

(0 0 1) 

Energjia e 

vrazhdë e 

adsorbimit 

Energjia e 

deformimi

t 

H2O : 

dEad/dNi 

Na+ : 

dEad/dNi 

OH- : 

dEad/dNi 

Cl- : 

dEad/dNi 

O2 : 

dEad/dNi 

1 -1.4716E+05 2.04E+03 -1.06E+01 -1.82E+02 -2.14E+02 -1.38E+02 -1.20E+00 

2 -1.4708E+05 2.04E+03 -1.19E+01 -1.83E+02 -2.26E+02 -1.53E+02 -1.27E+00 

3 -1.4705E+05 2.04E+03 -1.07E+01 -1.77E+02 -2.30E+02 -1.56E+02 -1.28E+00 

4 -1.4703E+05 2.05E+03 -1.16E+01 -1.81E+02 -2.13E+02 -1.62E+02 -7.96E-01 

5 -1.4703E+05 2.05E+03 -1.15E+01 -1.88E+02 -2.32E+02 -1.55E+02 -1.29E+00 

6 -1.4702E+05 2.06E+03 -9.33E+00 -1.77E+02 -2.04E+02 -1.34E+02 -1.18E+00 

7 -1.4697E+05 2.02E+03 -1.19E+01 -1.80E+02 -2.37E+02 -1.50E+02 -1.15E+00 

8 -1.4700E+05 2.05E+03 -1.06E+01 -1.80E+02 -2.17E+02 -1.44E+02 -1.25E+00 

9 -1.4698E+05 2.04E+03 -1.25E+01 -1.69E+02 -2.14E+02 -1.34E+02 -1.29E+00 

10 -1.4697E+05 2.04E+03 -1.19E+01 -1.56E+02 -2.07E+02 -1.34E+02 -1.41E+00 

Fakti që energjia e adsorbimit është negative tregon që procesi i adsorbimit është spontan. 

Nga të dhënat e Figurës 35, në tabelën 6 mund të shohim se energjia e adsorbimit në sipërfaqen e 

Fe2O3 i molekulave të ujit është -12.5 kJ/mol dhe kjo energji është gjetur në pozën nëntë. Jonet 

Na+ paraqesin energji maksimale adsorbtive me vlerën -188 kJ/mol në pozën 5. Jonet  OH- tregojnë 

energji maksimale në vlerën -237 kJ/mol në pozën 7. Jonet klorure tergojnë energji maksimale në 

pozën 4 me energji prej -162 kJ/mol. Energjia maksimale e adsorbimit të molekulave të oksigjenit 

është shfaqur ne pozën e 4 me energji -79.6 kJ/mol. Energjinë më të lartë të adsorbimit e shfaqin 

jonet OH-. 

Siç shihet në Figurën 36, sa më shumë konfigurime të ndryshme që ekzekutohen, aq më shumë 

stabilizohet vlera mesatare e energjisë mesatare të sistemit. 



86 
 

 

Figura 36. Lakoret e fluktacionit të energjisë të marra nga simulimet MC në sipërfaqen e Fe2O3 

Në figurën 36 janë paraqitur luhatjet e energjisë nga simulimet MC, të tilla si energjia e 

pergjithshme, mesatarja e energjisë totale, energjia van der Waals dhe energjia intermolekulare. 

Nga figura mund të shihet se mesatarja e energjisë së përgjithshme fillon të stabilizohet pas 

≈700000 hapave, e cila më pas është uniforme. Sa më shumë konfigurime që ekzekutohen në kohë 

të ndryshme, aq më shumë vlerat e mesatare të energjisë stabilizohen dhe pas disa hapave të 

caktuar e gjejnë edhe ekuilibrimin. Në përfundim të simulimit MC arrihet edhe konfigurimi më i 

qëndrueshëm i energjisë së ulët për adsorbimin e cila është paraqitur në Figurën 37. 
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Figura 37. Konfigurimi i energjisë më të ulët për adsorbimin të një sistemi të përbërë nga këto specie: 

Na+, Cl-, H2O, OH- dhe O2 në sipërfaqen e Fe (0 0 1) duke përdorur simulimin Monte Carlo 

7.3. Simulimet përmes Monte Carlos (MC) – Au (1 1 1) 

COMPASSII është përzgjedhur si fushë e forcës në llogaritjet me saktësi të lartë. Figura 

39 tregon energjitë e absorbimit të specieve në simulim: 1500 molekula H2O, 150 jone Na+, 150 

jone Cl-, 250 jone OH- dhe 300 molekula O2.  
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Figura 38. Energjitë e adsorbimit të entiteteve të ndryshme në sipërfaqen e Au (1 1 1) 

Nga të dhënat e figurës 38 mund të shohim se energjia më e lartë e adsorbimit në sipërfaqen e arit 

tregojnë jonet hidrokside. Energjitë e adsorbimit janë dhënë edhe në formë tabelare (tabela 6). 

Tabela 6. Energjitë e adsorbimit të specieve në sipërfaqen e Au (1 1 1) 

Struktura 

Au (111) 

Rigid 

adsorption 

energy 

Energjia e 

deformimit 

H2O : 

dEad/d

Ni 

Na+ : 

dEad/dNi 

O2 : 

dEad/d

Ni 

Cl- : 

dEad/dNi 

OH- : 

dEad/dNi 

1 -8.10E+04 1.74E+03 -13.36 -353.47 -1.80 -351.50 -400.68 

2 -8.10E+04 1.73E+03 -13.30 -346.62 -1.72 -351.18 -394.24 

3 -8.09E+04 1.69E+03 -12.36 -353.12 -1.69 -352.00 -388.98 

4 -8.10E+04 1.73E+03 -12.88 -358.50 -0.75 -345.28 -383.78 

5 -8.09E+04 1.71E+03 -11.21 -354.51 -1.08 -346.58 -398.00 

6 -8.09E+04 1.69E+03 -12.62 -355.94 -1.67 -349.11 -402.08 

7 -8.09E+04 1.70E+03 -12.34 -358.04 -1.81 -346.23 -383.66 

8 -8.09E+04 1.73E+03 -13.50 -355.96 -1.65 -345.68 -393.65 

9 -8.09E+04 1.73E+03 -11.33 -358.68 -1.32 -343.39 -393.74 

10 -8.09E+04 1.73E+03 -12.05 -359.27 -1.76 -353.23 -394.93 
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Bazuar në Figurën e mësipërme dhe tabelën 6 mund të shohim se energjia e adsorbimit të 

molekulave të ujit, energjia maksimale të adsorbimit është -13.36 kJ/mol gjendet në pozën e parë. 

Sa i përket energjisë adsorbimit të joneve Na+ është -359.23 kJ/mol dhe është gjetur në pozën e 

dhjetë. Molekulat e O2 tregojnë energji maksimale në vlerën -1.81 kJ/mol në pozën e shtatë. Jonet 

klorure tergojnë energji maksimale në pozën dhjetë me energji prej -353.23 kJ/mol. Energjinë 

maksimale të adsorbimit e shfaqin jonet hidrokside në pozën e gjashtë me energji -402.08 kJ/mol. 

 

Figura 39. Lakoret e fluktacionit të energjisë të marra nga simulimet MC  në sipërfaqen e Au (1 1 

1) 

Në Figurën 39 janë paraqitur luhatjet e energjisë nga simulimet MC, të tilla si energjia e 

pergjithshme, mesatarja e energjisë totale, energjia van der Waals dhe energjia intermolekulare. 

Nga figura mund të shihet se mesatarja e energjisë së pergjithshme fillon të stabilizohet pas 

≈900000 hapave, e cila më pas është uniforme. Sa më shumë konfigurime që ekzekutohen në kohë 

të ndryshme, aq më shumë vlerat e mesatare të energjisë stabilizohen dhe pas disa hapave të 

caktuar e gjejnë edhe ekuilibrimin (Figura 40). 
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Figura 40. Konfigurimi më i qëndrueshëm i energjisë së ulët për adsorbimin e një sistemi Na+, Cl-, 

H2O, OH- dhe O2 në sipërfaqen e Au (1 1 1) duke përdorur simulimin Monte Carlo 

Në figurën 41 janë krahasuar energjitë e fituara nga llogaritjet MC për rastin e simulimeve në 

sipërfaqet: Hematit (001) dhe Au(111). 
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Figura 41. Krahasimi i energjive të adsorbimit/interaksionit të specieve në specieve në simulimet  

Monte Carlo për rastin e sipërfaqes së Hematitit (001) dhe Au(111). 

 Nga rezultatet e parqitura në Figuren 41 , shohim se edhe pse energjitë e adsorbimit në dy 

sipërfaqe dallojnë për shumicën e specieve në kuptimin e vlerave relative të tyre megjithatë, kemi 

ruajtjen e trendit të njëjtëjtë të tyre. Dallimi vërehet për rastin e adsorbimit të oksigjenit e që 

nënkupton kohë të ndryshme rezidenciale të molekulave të tilla në siperfaqet në hulumtim. 

7.4. Simulimet përmes dinamikës molekulare (MD) – Fe2O3 

Simulimet me anë të dinamikës molekulare janë realizuar përmes modulit Forcite 

(Materials Studio). Në rastin e tyre është përdorur forca e fushës COMPASSII. Para përdorimit të 

simulimeve MD, sipërfaqet janë optimizuar duke përdorur algoritmin e optimizimit me kriterin e 

konvergjencës së energjisë prej 10-4 kcal/mol dhe kriterin e forcës 5×10-3 kcal/mol/Å. Ngarkesat 

atomike janë caktuar duke përdorur metodën QEq në kombinim me metodën e përmbledhjes 

elektrostatike me bazë atomike dhe atë të Van der Waalsit.  

Dimensionet e qelulës ishin 30.210 Å * 27.472 Å * 9.741 Å. Shtresa e vakumit me një 

lartësi prej 190 Å është vendosur në sipërfaqe nën kushte periodike kufitare. MD është kryer duke 

përdorur një ansambël kanonik NVT (në temperaturë dhe vëllim konstant) në 298K. Trajektorja 
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në MD është regjistruar çdo 1 fs, ndërsa kohëzgjatja e përgjithshme e simulimit ka qenë 1000 ps 

(janë përdorur gjithsej 3 x 105 hapa). 

Pozat e dinamikës molekulare (MD) të entiteteve (H2O, O2, Na+, Cl- dhe OH-) të adsorbuara 

mbi sipërfaqet e Fe2O3 pas kohës 1000 ps është shfaqur në Figurën 42. 

 

Figura 42. Pozat sekuenciale pas kohës 1000 ps të interaksionit të specieve gjatë adsorbimit të tyre 

mbi sipërfaqen e Fe (111). 
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Figura 43. Fluktimi i temperaturës (T=298 K) gjatë simulimit MD në sipërfaqen e Fe2O3 

Kur bëhet fjalë për adsorbimin e specieve kimike në sipërfaqen e Fe2O3, simulimet MD 

janë të afta të gjurmojnë dhe dokumentojnë dinamikën e procesit të adsorbimit. Për të garantuar 

që komponentët përmbajnë sasinë më të vogël të energjisë së mundshme, një strategji është 

monitorimi i çdo ndryshimi të temperaturës që ndodh gjatë ekzekutimit të simulimit të MD. Siç 

shihet në Figurën 43, zhvendosja e temperaturës është minimale, duke sugjeruar që MD e sistemit 

ishte efektive. Grafiku i energjisë pas ekzekutimit dinamik tregon se energjia potenciale e 

gjeneruar është më e madhe se energjia kinetike dhe energjia kinetike e gjeneruar është më e madhe 

se energjia jolidhëse në molekulat për drejtimin dinamik. 



94 
 

 

Figura 44. Ndryshimi i kontributit të energjive me kohën në simulimin e dinamikës molekulare në 

sipërfaqen e Fe2O3 

Ndryshimet e kontributit të energjive me kohën janë paraqitur në figurën 44. Mund të shihet 

se energjia e sistemit u ul me shpejtësi brenda 2 ps. Së fundi, energjia e sistemit mbeti në thelb e 

pandryshuar dhe diapazoni i ndryshimit të energjisë totale ishte më pak se 5%. Prandaj, mund të 

konsiderohet se sistemi kishte arritur në gjendjen e ekuilibrit. Grafiku i energjisë pas ekzekutimit 

dinamik tregon se energjia kinetke e gjeneruar është më e madhe se energjia potenciale dhe 

energjia potenciale e gjeneruar është më e madhe se energjia jo-lidhëse. 
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Figura 45. Profili i përqëndrimit sipërfaqësor të specieve në sipërfaqen e Fe2O3 në varësi të kohës së 

simulimit 

Në Figurën 45 është paraqitur profili i përqëndrimit të specieve në sipërfaqe të Fe2O3 në 

periudha të ndryshme kohore të simulimit në varësi të distancës (Å). Me anë të DM janë marrë në 

konsideratë katër kohë të ndryshme simulimi, pas 250 ps (ngjyra vjollë), 500 ps (ngjyra e kaltër), 

750 ps (ngjyra e gjelbërt) dhe 1000 ps (ngjyra e kaftë). Për shkak se trashësia e qelulës ishte 10 Å, 

gjatë llogaritjeve të përqëndrimit, distanca e paraqitur ndaj sipërfaqes e specieve kimike në kohë 

të ndryshme duhet llogaritur nga vlera fillestare 10 Å. Mund të konkludojmë se: 

• Tek rasti i adsorbimit të molekulave të oksigjenit në sipërfaqen e Fe2O3 gjatë simulimeve 

MD për kohë të ndryshme të simulimeve nuk është vërejtur ndonjë ndryshim i madh me 

kohën, që nënkupton një afinitet të theksuar ndaj sipërfaqes. 

• Në rastin e joneve hidrokside është vërejtur që me kohën përqëndrimi i joneve OH- në 

afërsi të sipërfaqës është zvogëluar. Në kohën 250 ps është vërejtur se përqëndrimi relativ 

i joneve hidrokside ishte 3.38 në distancën 3.39 Å. Pas 500 ps përqëndrimi relativ ka trguar 

2.87 në distancën 4.17 Å. Pas 750 ps në distancën 2.34 Å përqëndrimi relative ka treguar 

vlerën 2.28. Gjatë simulimit në 1000 ps në distancën 4.7 Å përqëndrim relative ishte 2.4. 

• Ndryshim më i theksuar i përqëndrimit në profil, është vërejtur te jonet klorure. Jonet Cl- 

kanë shprehur tendencë që me kohën ta rrisin përqëndrimin e tyre në sipërfaqen e Fe2O3. 

Në kohën e simulimit pas 250 ps përqëndrimi i tyre ishte 3.53 në distancën 4.95 Å. Pas 500 

ps në distancën 13.9 Å përqëndrimi relative ka treguar në vlerën 4.39. Në kohën e simulimit 
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750 ps përqëndrimi ishte 3.98 në distancën 1.39 Å. Përqëndrimi më i lartë është gjetur në 

kohën 1000 ps me 5.01 në distancën 3.12 Å, që tregon edhe distancën më të shkurtë në 

sipërfaqe të joneve klorure.  

• Një sjellje interesante e përqëndrimit me kohën është në rastin e joneve Na+. Fillimisht 

është rritur përqëndrimi i joneve Na+ pas 500 ps dhe më pas (pas 750 ps dhe 1000 ps) është 

vërejtur një zvogëlim i përqëndrimit të joneve Na+. Pas 250 ps përqëndrimi tregon vlerën 

2.57 në distancën 3.9 Å. Në distancën 14.4 Å, për tri kohët e ndryshme të simulimit (500, 

750 dhe 1000 ps) përqëndrimi relativ tregon këto vlera: 3.07, 2.35 dhe 1.76.  

• Molekulat e ujit pas 500 ps kanë treguar një përgjysëmim i përqëndrimit në krahasim me 

simulimin pas 250 ps dhe më pas nuk është vrejtur ndryshim i madh i përqëndrimit pas 750 

ps dhe 1000 ps. Në kohën e simulimit 250 ps përqëndrimi relativ është 1.28 në distancën 

3.33 Å. Pas kohës simulimit 500 ps në distancën 3.29 Å përqëndrimi relative ishte 0.57. 

Pas 1000 ps në distancën 3.28 Å. 

Analiza e funksionit të shpërndarjes radiale (RDF) është bërë përmes modulit të analizës 

Forcite. Rëndësia kryesore e analizës së funksionit të shpërndarjes radiale (RDF) konsiderohet si 

kategorizim për strukturat molekulare, megjithatë, përdoret gjithashtu si funksion probabiliteti për 

të marrë largësinë e atomeve për distancën (r). Funksioni i korrelacionit të çiftit (i njohur si RDF) 

ka qenë i dobishëm për aplikime në gjetjet operacionale si te lëngjet ashtu edhe paketimit të ngurtë 

për të studiuar ndërveprimet e përcaktuara, për shembull, lidhjen hidrogjenore, në lidhje me teorinë 

faktike mekanike për përzierjet gjithashtu edhe lëngjeve. RDF llogaritet në bazë të ekuacionit të 

mëposhtëm: 

g(r) = (n(r))/2πrΔrρ 

ku r (A) është distanca e dhënë nga atomet e sipërfaqës, n(r) është numri mesatar i atomeve në 

zonën r ± Δr dhe ρ është densiteti i numrit të grimcave në sistemi. 
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Figura 46. RDF e specieve të ndryshme në atomet sipërfaqësore të Fe2O3 (0 0 1) 

Nga Figurën 46, shpërndarja më e afërt e distances radiale për të gjitha speciet gjatë kohës 

së simulimit 1000 ps është në 0.99 Å nga jonet OH- që kanë një shpëndarje me kontribut të madh. 

Molekulat e oksigjenit tregojnë një kontribut relativisht të madh në distancën 1.21 Å, ndërsa 

kontributin maksimal e paraqet në distancën 1.97 Å. Sa i përket joneve Cl- shpërndarja me 

kontributin fillestar ishte në 4.36 Å, distancë më të largët krahasuar me speciet tjera. Jonet Na+ 

paraqesin sjellje identike sikurse jonet klorure kontributi i të cilave fillon në distancën 2.8 Å. 

Molekulat e ujit tregojnë kontribut të madh në distancën 0.99 Å, që tregon edhe kontributin më të 

lartë. 

7.5. Simulimet përmes dinamikës molekulare (MD) – Au(111) 

Simulimet me anë të dinamikës molekulare janë realizuar përmes modulit Forcite 

(Materials Studio). Në rastin e tyre është përdorur forca e fushës COMPASSII. Para përdorimit të 

simulimeve MD, sipërfaqet janë optimizuar duke përdorur algoritmin e optimizimit me kriterin e 

konvergjencës së energjisë prej 10-4 kcal/mol dhe kriterin e forcës 5×10-3 kcal/mol/Å. Ngarkesat 

atomike janë caktuar duke përdorur metodën QEq në kombinim me metodën e përmbledhjes 

elektrostatike me bazë atomike dhe atë të Van der Waalsit.  
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Dimensionet e qelulës ishin 17.302 Å * 17.302 Å * 7.078 Å. Shtresa e vakumit me një 

trashësi prej 350 Å është vendosur në sipërfaqe me kushte periodike kufitare. MD është kryer duke 

përdorur një ansambël kanonik NVT (në temperaturë dhe vëllim konstant) në 298K. Trajektorja 

në MD është regjistruar çdo 1 fs, ndërsa kohëzgjatja e përgjithshme e simulimit ka qenë 1000 ps 

(janë përdorur gjithsej 3 x 105 hapa). 

Pozat e dinamikës molekulare (MD) të entiteteve (H2O, O2, Na+, Cl- dhe OH-) të adsorbuara 

mbi sipërfaqet e Au në kohë të ndryshme simulimi janë shfaqur në figurën 47. 

 

Figura 47. Pozat sekuenciale në kohë të ndryshme të interaksionit të specieve gjatë adsorbimit të tyre 

mbi sipërfaqen e Au (111). 
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Figura 48. Fluktimi i temperaturës (T=298 K) gjatë simulimit MD në sipërfaqen e Au 

Simulimet MD në rastin e sipërfaqes së arit, monitorimi i ndryshimit të temperaturës jep 

një të dhënë të rëndësishme që komponentët e sistemit të përmbajnë sasinë minimale të energjisë. 

Siç shihet në Figurën 48, zhvendosja e temperaturës është minimale (më pak se 2%) duke sugjeruar 

që MD e sistemit ishte efektive. 

 

Figura 49. Ndryshimi i kontributit të energjive me kohën në simulimin e dinamikës molekulare në 

sipërfaqen e Au.  
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Ndryshimet e kontributit të energjive me kohën janë paraqitur në Figurën 50. Në krahasim 

me sipërfaqen e Fe2O3 në rastin e Au energjia e sistemit ishte stabile qysh në fillim të simulimit të 

energjisë. Energjia e sistemit ishte pothuajse uniforme gjatë tërë kohës dhe diapazoni i ndryshimit 

të energjisë totale ishte më pak se 1%. Prandaj, mund të konsiderohet se sistemi kishte arritur në 

gjendjen e ekuilibrit. Sikurse në rastin e Fe2O3 edhe te Au grafiku i energjisë pas ekzekutimit 

dinamik tregon se energjia kinetike e gjeneruar është më e madhe se energjia potenciale dhe 

energjia potenciale e gjeneruar është më e madhe se energjia jo-lidhëse. Nëse krahasojmë energjinë 

mesatare të Fe2O3 edhe të Au, rrezulton që energjia mesatare në rastin e Fe2O3 është 3 herë më e 

madhe se në rastin e Au. 
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Figura 50. Profili i përqëndrimit sipërfaqësor të entiteteve në sipërfaqen e Au në varësi të kohës së 

simulimit. 

Në Figurën 50 është paraqitur profili i përqëndrimit të specieve në sipërfaqe të Au në 

periudha të ndryshe kohore të simulimit. Me anë të DM janë marrë në konsideratë katër kohë të 

ndryshme simulimi, pas 250 ps (ngjyra pembe), 500 ps (ngjyra e kaltër), 750 ps (ngjyra e gjelbërt) 

dhe 1000 ps (ngjyra e kaftë). Për shkak se trashësia e qelulës ishte 5 Å, gjatë llogaritjeve të 

përqëndrimit relativ, largësia e paraqitur ndaj sipërfaqes Au e specieve kimike në kohë të ndryshme 

është zbritur për 5 Å. 

Nga simulimet e dinamikës molekulare vërehet se: 

• Përqëndrimi i profilit të molekulave të oksigjenit është pothuajse i njejtë pas 250 ps (me 

përqëndrim 1.13 ps dhe distance 4.84 Å) dhe 500 ps (me përqëndrim 1.13 ps dhe distancë 

5.27 Å), përderisa pas 750 ps (me përqëndrim 0.62 dhe distancë 5.81 Å) fillon të 

zvogëlohet, përkatësisht pas 1000 ps përgjysmohet (me përqëndrim 0.59 dhe distancë 5.81 

Å). 

• Jonet Na+ tregojnë një tendencë të rritjes së përqëndrimit me kohën e simulimit. 

Përqëndrimi maksimal i profilit është arritur pas 500 ps. Në kohën e simulimit 250 ps 

përqëndrimi relativ ishte 2.37 në distancën 5.7 Å. Pas 500 ps përqëndrimi i joneve Na+ 

ishte 4.89 në largësi nga sipërfaqja 6.35 Å. Në kohën e simulimit 750 ps përqëndrimi relativ 

ishte 3.04 në distancën 6.72 Å. Pas 1000 ps në të njejtën distancë përqëndrimi relativ ishte 

3.74. 
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• Adsorbimi i molekulave të ujit në sipërfaqe të arit tregon përqëndrimit relativ maksimal 

pas 750 ps. Përqëndrimi relativ pas 250 ps ishte 4.02 në largësi prej 7.63 Å nga sipërfaqja. 

Pas kohës simulimit 500 ps në largësi 8.29 Å nga sipërfaqja me përqëndrim relativ 3.62. 

Në kohën e simulimit 750 ps në distancën 7.78 Å përqëndrimi relativ ishte 5.81.  

• Me rastin e joneve OH- është vërejtur një rritje e përqëndrimit relative me kohën. Në kohën 

e simulimit 250 ps përqëndrimi relativ ishte 3.7 në distancën 4.81 Å. Pas 500 ps në 

largësinë 5.28 Å prej sipërfaqes ndaj Au profili i përqëndrimit ishte 4.13. Gjatë simulimit 

në kohën 750 ps në distancë 5.81 Å me përqëndrim 4.32, që tregon përqëndrimin relativ 

maksimal. Pas 1000 ps përqëndrimi relativ ishte 4.05 në distancën 4.81 Å. 

• Te jonet klorure, përqëndrimi i profilit rritet me kohën e simulimeve dhe arrin maksimumin 

në kohën e simulimit 750 ps. Në kohën e simulimit 250 ps përqëndrimi është 3.97 në 

largësinë 7.78 Å nga sipërfaqja. Pas 500 ps në largësinë prej 8.25 Å tregon përqëndrimin 

relativ 3.56. Në kohët e simulimit prej 750 ps dhe 1000 ps jonet Cl- kanë largësi të njejtë 

nga sipërfaqja 7.8 Å me përqëndrim relativ prej 5.86, respektivisht 3.74. 

 

Figura 51. RDF e specieve të ndryshme në atomet sipërfaqësore të Au (1 1 1). 
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Nga figura 51, shpërndarja më e afërt e distances radiale për të gjitha speciet gjatë kohës 

së simulimit 1000 ps është në 0.95 Å nga jonet OH- që kanë një shpëndarje me kontribut të madh, 

dhe me shpërndarje maksimale në 1 Å. Molekulat e O2 tregojnë një kontribut shumë të madh në 

distancën 1.2 Å. Sa i përket joneve Cl- dhe Na+ të dy këto jone paraqesin shpërndarje me 

kontributin të madh në 2.88 Å (që e paraqet edhe kontributin fillestar). Sikurse në rastin e 

sipërfaqes Fe2O3, sjellja e molekulave të ujit është e njejtë që tregojnë një kontribut shumë të vogël, 

në distancën 2.7 Å. 

7.6. Përfundimi 

Ky studim trajton adsorbimin e specieve në ndërfaqen e Fe2O3 dhe Au. Në bazë të 

llogaritjeve MC adsorbimin më të lartë e kanë jonet hidrokside, të pasuara nga jonet Na+ dhe Cl- 

pastaj molekulat e ujit dhe oksigjenit. Konfigurimi i fundit i MC e cila tregon edhe stabilitetin më 

të madh të rregullimit molekular (energjinë më të vogël), është marrë si pikënisje e simulimeve 

MD që në bazë të zhvendosjes së temperaturës (zhvendosje 5.6% në rastin e Fe2O3 dhe 2% tek 

Au), duke sugjeruar që MD e sistemit ishte efektive. Gjithashtu, energjia mesatare e të dy 

sistemeve ishte stabilizuar pas disa qindrave ps (nga 5% te Fe2O3 në 2% te rasti i Au). Profili i 

përqëndrimit në 4 poza të ndërmjetme pas qdo 250 ps simulimi MD, tregon që në rastin e ndërfaqes 

Fe2O3 jonet hidrokside dhe klorure tregojnë një përqëndrim më të lartë relativ krahasuar me speciet 

tjera, përderisa në rastin e ndërfaqes Au jonet hidrokside, klorure dhe molekulat e ujit. Funksioni 

i shpërndarjes radiale tregon që në ndërfaqen e Fe2O3 si dhe Au probabilitetin më të lartë relativ 

afër ndërfaqes e tregojnë jonet hidrokside me një kontribut shumë më të lartë në krahasim me 

speciet tjera.  
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8. Përfundimi 

Në këtë punim të doktoratës është identifikuar një portë për transportin e joneve midis 

flluskave të oksigjenit dhe sipërfaqës së katalizatorëve një (gjysmë)përçues - hematitit. Kjo portë 

u identifikua nga spektroskopia e impedancës elektrokimike (EIS) duke përdorur një 

ultramikroelektrodë në kontakt të drejtpërdrejtë me flluska të mbështetura në këto sipërfaqe të 

ngurta. Si materiale studimi, janë përdorur: hematiti (gjysëmpërques, materiali kryesor në 

hulumtim), ari (përques) dhe politetrafluoroetileni (PTFE, izolatorë). Këto matje u realizuar në 

tretësira ujore të NaCl, LiCl, KCl 1.0 mM të ngopur me ajër, dhe në një tretësirë të përzier prej 

HCl 0.1 mM + NaCl 1.0 mM. Ky hulumtim i doktoratës mund të përmblidhet në këto konkluzione:  

1. Në kapitullin V janë prezentuar matjet që dëshmojnë zbulimin e një porte për transportin e 

joneve midis sipërfaqeve të flluskave të oksigjenit dhe substratit të ngurtë (solid) mbështetës 

të përbërjes së kundërt të EDL. Porta e tillë prezentohet në terma të një kombinimi paralel të 

kapacitancës konstante me dy shtresa dhe me rezistencë të ndryshueshme të polarizimit, që 

lidhet me transportin e joneve në sipërfaqet e flluskave. Zona e ndryshueshme e kontaktit midis 

flluskave dhe sipërfaqes së ngurtë/substratit mbështetës mund të jetë një burim i mundshëm 

për ndryshimet në impedancën e flluskës. Megjithëse është aktiv në potencialin e qarkut të 

hapur, kontrolli i drejtpërdrejtë i kësaj porte është gjithashtu i mundur duke aplikuar një 

potencial të jashtëm elektrik që kalon përmes lëndës së ngurtë/substratit mbështetës: (i) 

potencialet elektrike negative lehtësojnë, ndërsa (ii) potencialet pozitive pengojnë, 

shkëmbimin e kationeve midis sipërfaqeve të flluskave dhe substrateve të ngurta mbajtëse 

(gjysmë) përçuese. Këto matje të EIS nën potencialet e aplikuara nga jashtë treguan 

rrjedhimisht se ndryshimet në përbërjen EDL të përbërjes së sipërfaqes mbështetëse/substratit 

kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në rezistencën e flluskës, dhe për këtë arsye konfirmojnë më 

tej ekzistencën e një porte për transportin e joneve. Si në hematit ashtu edhe në ari, zbuluam 

se flluskat u bënë më pak rezistente (p.sh. ∼20% më pak në hematit) nën potencial negativ prej 

-1 V, por edhe më rezistente se në PTFE nën një potencial prej +1 V.  Rrezultatet e këtij studimi 

janë publikuar në revistën Communications Chemistry – Springer Nature me Faktorë Impakti 

6.58. 

2. Janë realizuar matje të përsëritura të EIS në 29 flluska të ndryshme, secila në një mori matjesh 

të përsëritura gjatë rrjedhës deri në ∼ 80 min. Këto matje zbuluan një përhapje të vlerave të 
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Rflluskës brenda intervalit ∼ 0,1-1 MΩ dhe të Cflluskës brenda intervalit 5-10 pF⋅s−φ. Këto vlera 

ishin të pavarura nga diametri i flluskës, dhe ishin brenda të njëjtit diapazon me ato të fituara 

për flluska të fiksuara në ari. Matjet në tretësira të elektroliteve të sfondit të ndryshëm (LiCl, 

NaCl, HCl + NaCl, KCl) gjithashtu zbuluan se përçueshmëritë e tretësirave kontraste (të 

kundërta) nuk ishin mjaft të rëndësishme për t'u manifestuar brenda intervalit të vlerave të 

Rflluskës dhe Cflluskës 

3. Në kapitullin 6 janë paraqitur rrezultatet që konfirmojnë suksesshëm grefimin e kripërave 

diazonium në elektrodën e arit përmes procesit të elektro-oksidimit të grupit diazo që rezulton 

në formimin e radikalit i cili më pas lidhet për sipërfaqe të elektrodës së arit përmes lidhjes 

karbon-azot. Formimi i filmit organik është realizuar përmes kripës 4-karboksilbenzen 

diazonium. Kripa diazonium e formuar është karakterizuar me teknikë FTIR dhe është 

vërtetuar identiteti i tyre në zonat karakteristike të absorbimit të rrezatimit.  

4. Me përdorimin e tekanikave elektrokimike si: kronoamperometria, CV dhe duke u bazuar në 

provën redokse arrijmë në përfundim se krijohet një film organik dhe se filmi i formuar paraqet 

pengesë për transfer të elektroneve. Për më tepër, XPS u përdor për të karakterizuar 

përqëndrimin sipërfaqësor të elektrodave të arit të modifikuar nga reduktimi elektrokimik i 

kationeve të aril diazoniumit. Spektri XPS i sipërfaqes së arit të pastër tregon pikun e 

parashikuar me një energji lidhëse prej 84 eV (Au4f7/2). Energjitë lidhëse të 284.2 eV dhe 

531.6 eV korrespondojnë me energjitë e karbonit (C1s) dhe oksigjenit (O1s). Rritja e 

përmbajtjes së karbonit, e parë përmes rajonit C1s, tregon dukshëm ngarkesa më të mëdha të 

karbonit alifatik dhe grupeve funksionale që përmbajnë oksigjen. Rajoni O1s konfirmohet me 

rritjen e llojeve të oksigjenit të lidhur me karbonin nga veshjet PhCOOH me shfaqjen e një 

piku të ri në 531,8 eV nga grupet funksionale COOH. Këto gjetje konfirmojnë veshjen e 

PhCOOH në sipërfaqen e elektrodës. Rrezultatet e këtij studimi janë publikuar në revistën 

Coatings – MDPI me Faktorë Impakti 2.864. 

5. Llogaritjet teorike: Monte Carlo dhe Dinamika Molekulare kanë zënë vend në kapitullin 7. 

Me anë të llogaritjeve teorike janë përcaktuar energjitë e adsorbimit të specieve të tilla si: H2O, 

jone Na+, jone Cl-, jone OH- dhe molekula O2 në sipërfaqet e Fe2O3 dhe Au. Ky studim trajton 

adsorbimin e specieve në ndërfaqen e Fe2O3 dhe Au. Në bazë të llogaritjeve MC adsorbimin 

më të lartë e tregojnë jonet hidrokside, të pasuara nga jonet Na+ dhe Cl- pastaj molekulat e ujit 

dhe oksigjenit. Përqëndrimi relativ (profili i përqëndrimit), tregon që në rastin e ndërfaqes 
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Fe2O3 jonet hidrokside dhe klorure tregojnë një përqëndrim më të lartë relative krahasuar me 

speciet tjera, përderisa në rastin e ndërfaqes Au jonet hidrokside, klorure dhe molekulat e ujit. 

Funksioni i shpërndarjes radilave tregon që në ndërfaqen e Fe2O3 probabilitetin më të lartë 

relativ afër ndërfaqes e tregojnë jonet hidrokside me një kontribut shumë më të lartë se speciet 

tjera. Në rastin e sipërfaqes Au probabilitetin më të lartë relativ afër ndërfaqes e tregojnë jonet 

hidrokside me një kontribut shumë më të lartë në krahasim me speciet tjera.  
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