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INTRODUCERE
Pe plan internaţional se încearcă reconcilirea şi rearmonizarea omului cu natura, cu mediul
social şi tehnologic, există tendinţa orientării civilizaţiei către un consum armonios, logic, care să
asigure şi o stare de linişte socială.
Concomitent, şi, în mod paradoxal, în ciuda unor extraordinare înfăptuiri ale geniului uman
- cum ar fi, de exemplu, pătrunderea omului în spaţiul extraterestru, în tainele micro şi
macrocosmosului, "îmblânzirea" energiei nucleare - civilizaţia se află în faţa crizei proteinelor, a
crizei mondiale energetice, a perspectivei apropiate a epuizării zăcămintelor de materii prime
convenţionale, a crizei mediului ambiant, a crizei de apă potabilă etc.
Datorita creșterii populației mondiale și a altor factori, tot mai puțini oameni beneficiază
de apa potabilă. Problema apei poate fi rezolvata prin creșterea producției, o distribuție mai bună,
și nerisipirea resurselor deja existente. Din acest motiv, apa este o resursă strategică pentru multe
țări. Au existat de-a lungul timpului mai multe conflicte pentru accesul la apă și controlul acesteia.
Experții prevăd mai multe conflicte viitoare din cauza creșterii populației mondiale și creșterii
contaminării prin poluare și încălzire globală.
Raportul UNESCO despre dezvoltarea apei (WWDR, 2003) din cadrul Programului de
Evaluare a Apei pe Plan Mondial arată că, în următorii 25 de ani, cantitatea de apă potabila
disponibilă va scădea cu 30%, și circa 40% dintre locuitorii lumii nu vor avea apă curată suficientă
pentru o igiena minimală. Peste 2,2 milioane de oameni au murit în 2000 de boli legate de
consumul de apă contaminată sau din cauza secetei. În 2004, o organizație englezească, Water
Aid, a raportat că un copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor legate de apă, decese ce
ar putea fi ușor prevenite.
Se prevede ca apa ar putea deveni prețioasă precum petrolul, lucru care ar face din
Canada, ce are aceasta resursa din abundență, cea mai bogată țară din lume.
Apa potabila este mai valoroasa decât oricând în istoria noastră, fiind folosită extensiv în
agricultură și industrie, și primește din ce în ce mai multă atenție pentru a fi folosită judicios pentru
generațiile viitoare.
Conturarea şi agravarea acestor probleme a dus la teorii pesimiste ce susţin anularea
ritmurilor de dezvoltare, dar acest lucru nu este posibil, o asemenea abordare a fenomenelor logice,
previzibile nu ţine seama de posibilităţile de intervenţie ale ştiinţei şi tehnicii contemporane.
Energia solară, căreia îi este tributară întreaga viaţă de pe Pământ, fascinează prin abundenţa
şi constanţa ofertei ei. Se afirmă că energia primită de la Soare de către Pământ în 20 de zile este
mai mare decât toate rezervele sale fosile. Calculele simple arată că și la un randament de 10%,
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120 m2 ar putea asigura cererea de energie a unui locuitor al Pământului, iar o suprafaţă de 1,2
milioane km2, cu aceeaşi eficienţă, ar putea satisface nevoile de energie ale omenirii pentru o
populaţie de 10 miliarde de oameni la un standard de viaţă ridicat, adică 0,8% din suprafaţa
Pământului, ar fi suficientă. Partizanii energiei solare invocă frecvent date asemănătoare pentru a
demonstra urgenţa orientării cercetărilor ştiinţei şi tehnicii pentru exploatarea economică a acestei
energii.
Cu ajutorul energiei solare, se poate obţine prin diferite procedee, hidrogenul gazos, care
este, după părerea specialiştilor, combustibilul ce va rezolva problema energetică a Terrei.
Producerea unor mari cantităţi de hidrogen din apă prin fotoliză, termoliză sau electroliză
folosind energia solară va conduce la o extindere rapidă a utilizărilor hidrogenului şi la ocuparea
unei poziţii preponderente ca purtător de energie.
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I.APA. PROPRIETĂȚI STRUCTURALE. PROPRIETĂȚI FIZICE, CHIMICE SI
BIOLOGICE
I.1. STRUCTURA MOLECULEI DE APĂ
Molecula de apa este formată dintr-un atom de oxigen (dintre cei trei izotopi 16O, 17O, 18O)
și doi atomi de hidrogen ( dintre cei trei izotopi ai hidrogenului 1H, 2H, 3H) legați de atomul de
oxigen prin legături covalente, putând exista, teoretic, 18 specii moleculare de apă. În natură
domină molecula rezultată din combinarea 16O cu 1H, conținând în proporție de 1:6000 și apă grea
(D2O), care are densitatea 1,1.

Cu ajutorul mecanicii cuantice s-a arătat ca legătura covalentă dintre atomul de oxigen și
fiecare dintre atomii de hidrogen se realizează prin întrepătrunderea (contopirea) orbitalilor
atomici pentru a forma un orbital molecular comun și anume: orbitalul electronului de pe nivelul
1s (adică cu numărul cuantic principal n=1 și cel orbital l=0) al hidrogenului, cu orbitalul
electronului de pe subnivelul 2p (n=2, l=1) al oxigenului. Structura stabilă corespunde unei
întrepătrunderi maxime a acestor subnivele, care determină un unghi între cele două legături
covalente de 105º, unghi care a fost determinat experimental folosind metoda difracției radiațiilor
Roentgen. Prin aceeași metodă de analiză structurală s-a determinat că distanța dintre atomul de
oxigen și fiecare dinte cei doi atomi de hidrogen este de 0,99 Å.
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Concepția modernă despre structura apei concepe apa ca având o structură cristalografică.
Conform acestei concepții, nucleul de oxigen s-ar găsi în centrul unui tetraedru, două vârfuri ale
tetraedrului ar fi ocupate de cele două nuclee de hidrogen iar în celelalte două vârfuri ar fi
concentrate zonele cu electroni neparticipanți. Molecula de apă este asimetrică (polarizată).
Centrul de greutate al sarcinilor pozitive (q) nu coincide cu centrul de greutate al sarcinilor
negative (centrele fiind situate la distanta d) și de aceea molecula de apă este o moleculă polară
(un dipol electric). Dipol-momentul molecular (µ=q*d) are valoarea 1,84 D (debye) pentru apa în
stare gazoasă, crește odată cu scăderea temperaturii, atingând valoarea de 2,5 D pentru apa în stare
solidă.
I.2.STRUCTURA MOLECULARĂ A APEI ÎN CELE TREI STĂRI DE
AGREGARE
I.2.1.STAREA SOLIDĂ.
Datorită polarizării, moleculele de apă au tendința de a se ordona în spațiu astfel încât
atomul de oxigen al unei molecule să fie îndreptat spre atomii de hidrogen din moleculele vecine,
cu care formează legături de hidrogen.
Fiecare molecula de apă are tendința de a avea în jurul ei 4 molecule vecine apropriate.
Aceasta structură a moleculelor de apă poate fi reprezentată din nou, conform structurii
cristalografice, cu ajutorul tetraedrului.
De data aceasta, în centrul tetraedrului se consideră molecula de apă., iar in cele patru
vârfuri câte o moleculă vecină, fiecare fiind legată de molecula din centru printr-o legătură de
hidrogen. Tot cu ajutorul radiațiilor X s-a determinat lungimea unei legături de hidrogen, de 1,77Å.
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În molecula de apă, nucleele celor doi atomi de hidrogen formează cu nucleul atomului de
oxigen un unghi de 104°54´. Această structură se poate explica, admițând hibridizarea sp³ a
atomului de oxigen. Din cei 4 orbitali hibrizi sp³ echivalenți a atomului, doi formează legături σ
cu atomii de hidrogen (dH-O=0,099 nm), iar ceilalți doi formați sunt ocupați fiecare cu câte o
pereche de electroni neparticipanți.
Unghiul HOH este mai mic decât 109°28´ datorită influenței exercitate de perechile
neparticipante. Acestea contribuie și la polaritatea moleculei (μ=1,85D), reprezentând polul
negativ, în timp ce atomii de hidrogen foarte slab ecranați reprezintă polul pozitiv. Polaritatea mare
a moleculei de apă este determinată în principal de valoarea momentului electric al legăturii O-H,
datorită diferenței mari de electronegativitate a celor doua elemente (XO=3,5; XH=2,1; XOXH=1,4), ca urmare electronii de legătură sunt deplasați spre nucleul oxigenului. Pentru ecranarea
sarcinilor, protonii atrag perechile de electroni neparticipanți de la atomii de oxigen ai moleculelor
8

de apă vecine, realizând astfel legături de hidrogen, nesimetrice-bicentrice care în stare excitată
pot permite transferul protonului de la o moleculă de apă la alta cu formare de ioni H3O+ si HO‾.
Având molecula puternic polară, apa este un bun solvent, capabil să funcționeze ca donor
de electroni. În stare lichidă și solidă, moleculele de apă sunt asociate prin legături de hidrogen, a
căror existență face ca apa să prezinte unele proprietăți anormale în raport cu masa moleculară.
Astfel, densitatea apei în loc să scadă continuu cu temperatura, așa cum se întâmplă la
majoritatea lichidelor, are valoarea maxima la 277°K, ρ=1,000 kg/dm³ deoarece la această
temperatură numărul legăturilor de hidrogen este maxim. La 273°K, apa se solidifică și volumul
crește cu 9%, iar la 373°K apa trece în stare de vapori, mărindu-și volumul de aproximativ 1700
ori. Intervalul de temperatură anormal de mare, în care apa se afla în stare lichidă (273-373°K)
este datorat tot legăturilor de hidrogen. Valoarea mare a căldurii specifice (4,18kJ/kg) face ca
temperatura apelor să se schimbe mai lent decât a solului. De asemenea, căldura latenta de
vaporizare este anormal de mare 43,8kJ/kg·mol. Apa ionizează foarte puțin α=1/560·10 ) și din
această cauză are o conductibilitate electrică foarte mică, Kω =1,04·10‾¹la 298 °K.
În ansamblu, prin legături de hidrogen, moleculele de apă se asociază și formează rețele cu
atât mai ordonate cu cât temperatura este mai scăzută și deci agitația termică mai redusă. În gheața
foarte puternic răcită toți atomii de hidrogen formează legături de hidrogen. În acest fel se
generează structuri hexagonale, structuri care s-au pus în evidentă cu ajutorul difracției razelor X
prin gheată. Datorită acestei structuri cristaline sub formă de rețea deschisă cu ochiuri mari, gheața
are densitatea mai mica decât a apei.
I.2.2.STAREA LICHIDĂ.
Dacă gheața primește căldura din exterior, agitația termică se intensifică, unele legături de
hidrogen se desfac și moleculele respective devin mobile. Pentru ruperea unei legături de hidrogen
este necesară o energie de circa 20 de ori mai mică decât pentru o legătură covalentă. În cazul apei
le corespunde o energie de 3-4,5 kcal/mol fața de 90 kcal/mol, cât corespunde legăturilor covalente
din moleculele de apă
La temperatura de 0ºC (temperatura de topire a gheții) numai 15% din legăturile de
hidrogen se desfac și din această cauză apa continuă să păstreze o structură cristalină dar din ce în
ce mai mobilă (structura cvasi-cristalină ). Structurile cristaline se desfac și se refac cu atât mai
repede cu cât agitația termică moleculară este mai intensă. Legăturile de hidrogen persistă circa 910 secunde, timp ce corespunde la câteva mii de ciocniri intermoleculare.
Apa lichidă este formată dintr-un amestec de molecule libere (monomeri sau monohidroli),
dimeri (dihidroli), tetrameri și octameri, proporția lor fiind în funcție de temperatură. Cu cât
9

temperatură este mai ridicată cu atât predomină formele monomere și dimere. Dintre toate formele,
cele dimere sunt cele mai stabile și persistă chiar și în apa în stare de vapori.
Existența monomerilor care intră în spatiile intramoleculare ale rețelei cristaline ca
molecule interstițiale, explică scăderea volumului apei de la 0ºC la 4ºC când volumul devine
minim. Peste temperatura de 4ºC, datorită intensificării agitației termice, monomerii interstițiali
reușesc să iasă din ochiurile rețelei, mărind astfel volumul apei. Către temperatura de 40ºC se
desfac 50% din legăturile de hidrogen și apa devine mai fluidă (aceasta temperatură este
considerată “al doilea punct de topire al apei”). În decursul evoluției viețuitoarelor, stabilizarea
temperaturii homeotermelor intre 35-41ºC este legată de proprietățile fizice ale apei în această
zonă de temperatură și anume: proporția de dimeri este cea mai mare, structura cvasi-cristalină
(microcristalina) dispare și apa devine mai reactivă din punct de vedere chimic. În aceste condiții
celulele pot să construiască cu ușurință structuri cristaline de apă, de forme diferite. De aceea apa
este socotită drept “matrice” a vieții.
Structura cvasi-cristalină a apei realizată prin legăturile de hidrogen determină valori mai
mari pentru tensiunea superficială și vâscozitatea apei. Valorile lor descresc odată cu creșterea
temperaturii.
I.2.3.STAREA GAZOASĂ.
Aceasta stare se caracterizează prin faptul că se rup toate legăturile de hidrogen, molecule
de apă devin libere și izolate. Uneori în starea gazoasă mai persistă unii dimeri. Deci, din punct de
vedere structural, apa este structurată în masă când se găsește în stare solidă, are regiuni structurate
în stare lichidă și este nestructurată în stare de vapori.
I.3.PROPRIETĂȚI FIZICE ALE APEI
Importanta apei care o prezintă apa pentru organismele vii se datorează în mare măsură
proprietăților ei fizice. Aceste proprietăți deosebesc apa de celelalte lichide, deoarece apa prezintă
anumite anomalii. Anomaliile apei se datorează structurii ei moleculare și valorii mari a dipolmomentului moleculei de apă.
Apa face parte din puținele corpuri care își măresc volumul prin solidificare și deci își
micșorează densitatea conform relației :
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ρ=m/v

Variația densității apei cu temperatura
Deci, densitatea gheții este mai mică decât a apei. Anomalia în dilatare a apei constă în
faptul ca ea se dilată prin răcire între 4ºC și 0ºC în loc să se contracte ca restul lichidelor. Ca
urmare, și densitatea apei între 4ºC și 0ºC scade în loc să crească. Această anomalie se datorează
faptului că, prin răcire, apa își mărește gradul de structurare prin formarea unui număr mai mare
de legături de hidrogen. Rețeaua ordonată care se formează cu moleculele de apă, fiind o rețea
hexagonală, cu ochiuri mari, afânată, determină mărirea volumului gheții și deci o micșorare a
densității. Dilatarea apei la scăderea temperaturii explică de exemplu distrugerea unor plante odată
cu scăderea temperaturii sub 0ºC
Faptul că densitatea gheții este mai mică decât densitatea apei are o mare importanță în
biologie. În timpul iernii gheața care se formează în apele stătătoare sau curgătoare rămâne la
suprafață, în timp ce sub crusta de gheată apa are temperaturi mai mari, fapt care permite o
desfășurare continuă a activității viețuitoarelor acvatice.
I.3.1. PROPRIETĂȚILE TERMICE ALE APEI
Activitatea metabolică necesară menținerii vieții produce energie în special sub formă de
căldură. Daca organismul ar fi un sistem izolat temperatura ar crește foarte mult peste limitele
normale. Astfel, un animal cu o masa de 60 kg produce în 24 de ore o energie de circa 2500 kcal.
Presupunând corpul animalului un sistem izolat având căldura specifică apropiată de cea a apei (1
cal/g*grad), corpul și-ar mări temperatura peste 40ºC. Organismele vii nu pot tolera temperaturi
interne mai mari de 40ºC deoarece proteinele încep să se denatureze. De asemenea viteza reacțiilor
chimice ar crește considerabil.
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Rezultă clar importanța deosebită ce o prezintă pentru organismele vii menținerea
constantă a temperaturii corpului (homeostazia termică) prin procesul de termoreglare.
Proprietățile termice al apei sunt fundamentale pentru a se înțelege rolul apei, de regulator termic
al organismului.
Căldura specifică a apei (c) este cantitatea de căldura necesară pentru a ridica temperatura
unui gram de apa cu un grad (c=4,18 J/g*grad). Apa este una dintre substanțele cu cea mai mare
căldură specifică datorită structurii ei moleculare cvasi-cristaline. Căldura specifică mare a apei
explică inerția termică a ei.
Coeficientul de conductivitate termică (sau conductibilitate termică) λ, este egal cu
cantitatea de căldura ce trece timp de 1 oră printr-un material cu grosimea de 1 m, cu suprafața de
1 m2 și la o diferență de temperatură pe cele doua fețe ale sale de 1 grad Kelvin. Se exprimă în
W/m*°K. Conductivitatea termică a apei este (0,61 W/m*°K) și este mult mai mare față de cea a
constituenților organici.
Căldura (latentă) de vaporizare (L) este cantitatea de căldură necesară unui gram de apă ca
sa treacă din starea lichidă în starea de vapori și aceasta are o valoare mai mare (2,43KJ/g la 37ºC)
fată de alte lichide, fapt care se explică tot prin energia necesară ruperii legăturilor de hidrogen.
Valoarea prezentată în literatura de specialitate pentru căldura latentă de vaporizare este
de 44,15 kJ/mol la t = 20°C şi 40.6 kJ/mol la t = 100°C
I.3.2. PROPRIETĂȚILE ELECTRICE ALE APEI
Conductivitatea electrică (numită și conductibilitatea electrică specifică) este mărimea
fizică prin care se caracterizează capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor
electrice atunci când este plasat într-un câmp electric. Simbolul folosit pentru această mărime este
de obicei σ (litera grecească sigma), iar unitatea de măsură este siemens pe metru (S·m−1).
Întrucât valorile conductivităţii sunt în general foarte mici, rezultatele sunt afişate utilizând o
subunitate a siemens-ului, microsiemens-ul: 1µS/cm=10 -4Ω-1m-1. Valoarea standard a
conductivităţii apei potabile se află între următoarele extreme acceptate: de la 0.0005 până la
0.05 Ω-1m-1(µS/cm).
Mărimea inversă conductivității este rezistivitatea electrică, cu simbolul ρ (litera grecească
ro) și unitatea de măsură ohm *metru (Ω·m).
I.3.3. PROPRIETĂȚILE OPTICE ALE APEI
Apa este transparentă lăsând să treacă lumina vizibilă și nu absoarbe efectiv în această zonă
de lungimi de undă decât atunci când se găsește în straturi groase (zeci de metri în lacuri sau mări).
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Acest fapt permite dezvoltarea vieții în mediul apos. Apa este opacă pentru radiațiile infraroșii și
absoarbe moderat radiațiile ultraviolete.

I.4. IMPORTANŢA APEI ÎN SISTEMELE BIOLOGICE
Apa constituie solventul universal atât în mediul interstiţial ce scaldă toate celulele, cât şi
în mediul intracelular în care au loc reacţiile chimice caracteristice materiei vii. Apa este mediul
de transport al substanţelor de la un organ la altul (prin intermediul fluidelor circulante
extracelulare) şi de eliminare a produşilor de dezasimilaţie în afara organismului (prin urină şi
transpiraţie). În interiorul celulelor, în afara rolului său ca mediu de dispersie, apa este necesară
pentru reacţiile de hidroliză şi apare ca produs final al oxidărilor biologice şi al reacţiilor de
condensare. În cazul plantelor, apa este (alături de CO2) un reactant primar în procesul fotosintezei.
Având conductibilitate termică şi căldură specifică foarte mari, apa constituie factorul esenţial de
„tamponare” a variaţiilor de temperatură în cadrul organismelor, iar la homeoterme evaporarea
apei constituie principala modalitate de degajare în mediu a căldurii rezultate din catabolism.
În afara acestor funcţii de bază ale apei în organisme, mai pot fi enumerate şi altele ca, de
exemplu, aceea de protecţie mecanică a unor sisteme (sistemul nervos central) şi mediu de flotaţie
(suspensie) al unor celule libere (elementele figurate ale sângelui, spermatozoizii).
I.4.1. CONŢINUTUL DE APĂ AL ORGANISMELOR ŞI AL ŢESUTURILOR
Dacă pentru formele sporulate ale bacteriilor conţinutul apos este sub 50%, el ajunge, în
cazul celenteratelor, până la 97%, aşa încât despre aceste organisme s-ar putea afirma, în sens
metaforic, că reprezintă „apă care trăieşte".
Conţinutul de apă al oricărui organism prezintă o tendinţă constantă de scădere pe parcursul
evoluţiei ontogenetice, aşa cum rezultă din tabelul I.1.
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Tabelul I.1.
Conţinutul procentual de apă al organismului uman în diferite stadii
Embrion în luna:

2

3

4

5

6

Nou-născut Adult

Apă (% din masa totală) 97 94 92 85 74

62-74

58-67

Se pot da~diferite interpretări ale scăderii conţinutului de apă al organismului pe măsura
dezvoltării ontogenetice,. de exemplu corelând cu stadiile filogenetice corespunzătoare. De
asemenea, se ştie că, pe măsura avansării în vârstă, scade intensitatea proceselor metabolice, iar
apa, ca cel mai dinamic component, urmează această tendinţă. Corelaţia directă între dinamica metabolică şi conţinutul în. apă este ilustrată de. către
datele din tabelul I.2., referitoare la diferitele ţesuturi ale organismului uman adult.
Tabelul I.2.
Conținutul procentual de apă al principalelor țesuturi

Țesutul

Apă ) % din masă )

Dentină

10

Schelet

30

Țesut adipos

30

Cartilaj

50

Ficat

70

Țesut nervos ( substanța albă )

70

Țesut nervos ( substanța cenușie )

85

Pancreas

75

Mușchi striat

76

Inimă, plămâni, rinichi, splină

80

Din tabel rezultă că majoritatea ţesuturilor conţin aproximativ aceeaşi proporţie de apă, cu
excepţia ţesutului adipos, care joacă mai ales rol de rezervă energetică a organismului; şi a
sistemului osos, care are rolul predominant de susţinere mecanică. Paralelismul între dinamica
metabolică şi conţinutul de apă este confirmat de procentul foarte mic de apă din dentină, despre
care se ştie că are un metabolism foarte redus, ca şi de conţinutul de apă mai mic în substanţa
nervoasă albă (formată mai ales din fibre nervoase) faţă de materia cenuşie (alcătuită din somele
neuronale, care sunt principalul sediu al metabolismului celulei nervoase).
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Faptul că apa, prin ponderea ei deosebit de mare în ansamblul componenţilor organismelor,
reprezintă „cadrul molecular" în care se desfășoară viaţa, face ca problema stării ei fizice să fie de
o importanţă fundamentală Din punct de vedere teoretic, elucidarea stării apei în organisme în
general, şi în special în interiorul celulelor, constituie etapa majoră și cea mai dificilă a înţelegerii
stării fizice a materiei vii în general. Din punct de vedere practic, este important să se cunoască ce
fracţiune din apa organismului poate funcţiona drept solvent pentru substanţe de genul
medicamentelor, a căror acţiune depinde de accesul lor la diferite formaţiuni celulare.
O serie de alte probleme practice importante, nemijlocit legate de starea apei în organism,
sunt cele ale criobiologiei ca, de exemplu menţinerea viabilităţii organelor izolate păstrate la
temperaturi joase în vederea transplantului şi modalităţile optimale de realizare a acestei păstrări
sau chiar aspecte de interes economic, cum ar fi conservarea prin frig a alimentelor.
În mod evident, problema centrală referitoare la starea apei în materia vie este aceea a apei
citoplasmatice. Dar, anterior acestei probleme de bază ne vom ocupa, succint, de distribuţia
anatomică a apei în organismele vii, cu referire la organismul uman.

I.4.2. COMPARTIMENTAREA APEI ÎN ORGANISMUL UMAN
O primă distincţie este între apa intracelulară, reprezentând mediul în care au loc reacţiile
metabolice şi apa extracelulară, care constituie mediul imediat înconjurător al fiecărei celule. Apa
intracelulară reprezintă 55% din totalul apei organismului, iar cea extracelulară 45%. Aceasta
cuprinde, alături de fluidul interstiţial, şi fluidele circulante.
Evidenţierea diferitelor compartimente se face, în principiu, prin metode de diluţie.
Varianta cea mai simplă este de a injecta în sistemul circulator coloranţi (de exemplu, roşu de
Congo) sau soluţii coloidale (de exemplu, polivinilpirolidonă).
Acest gen de determinări se bazează în mod esenţial pe ipoteza rămânerii în fluidul
circulator a întregii cantităţi din substanţa test. Adsorbţia ei pe suprafaţa capilarelor, ca şi eventuala
pătrundere în, spaţiile intercelulare, determină erori sistematice. Aceste erori pot fi reduse (dar nu
eliminate total), folosind ca substanţă test un izotop radioactiv, de exemplu

32

P cu care se

marchează o cantitate cunoscută de hematii ale animalului respectiv.
Pentru a se putea evidenţia compartimentul apos interstiţial, ca şi apa intracelulară, se
utilizează substanţe test (de regulă, marcate cu izotopi radioactivi), care să nu fie metabolizate şi
care să pătrundă în respectivele compartimente. Urmărindu-se cinetica distribuirii .substanţei test
în ansamblul compartimentelor, se pot deduce volumele acestor compartimente.
Combinând rezultatele analizei compartimentate cu cele ale determinărilor directe pe
organe izolate, s-a putut elabora schema de ansamblu a compartimentării apei în diferite
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organisme, de exemplu în corpul omenesc. În figura de mai jos sunt reprezentate aceste
compartimente, cu ponderea lor relativă. Studiul compartimentelor lichide ale corpului este o
problemă importantă a fiziologiei, deoarece diferitele modificări ale acestor compartimente
corespund unor situaţii patologice frecvent întâlnite
La nivel celular, intrarea şi ieşirea apei prin membrană determină umflarea şi, respectiv,
ratatinarea celulei, aceste procese fiind de mare importanţă biologică, deoarece reglează volumul
celular. Fluxurile de apă reflectă şi sunt determinate de modificările fie ale compoziţiei mediului
exterior celulei, fie ale pompării active de către membrană a diferiţilor componenţi celulari.
Pe baza datelor actuale, concluzia generală este că nu există transport activ de apă, în sensul

Compartimentarea apei în organism și schimburile între
compartimente: A – apa plasmatică din sistemul
vascular (7,5%); B – fluidul interstițial și limfa (20%) ;
C – fluidul din țesutul conjunctiv dens și din cartilagii
(7,5%); D – fluidul din oase (7,5%); E – apa
intracelulară (55%); F – fluide delimitate de epitelii a
căror activitate celulară le determină compoziția:
lichidul cefalorahidian, sinoval pleural etc. (2,5%).
cuplării directe între fluxul de apă şi utilizarea energiei metabolice.
Dintre mecanismele care intervin în fluxurile celulare de apă, osmoza este de departe cel
mai important. Cu o pondere mult mai mică, există însă şi alte mecanisme, cum ar fi: pinocitoza,
electroosmoza şi acţiunea vacuolelor contractile.
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Pinocitoza este „înghiţirea" unei picături întregi de fluid de către celulă, printr-o expansiune
a membranei ei şi apoi prin absorbţie gradată, în citoplasmă. Fenomenul se produce la Amoeba, la
celulele macrofage; în endoteliul capilar, muşchii netezi, precum şi în epiteliul renal al vezicii
biliare.
Electroosmoza constă din deplasarea apei printr-o membrană ce conţine sarcini electrice
fixe, chiar în absenţa unui gradient de presiune osmotică, atunci când este aplicată o diferenţă de
potenţial electric. Fenomenul a putut fi detectat în celulele internodale gigante ale algelor Nitella
şi Chara.
Efectul vacuolelor contractile se manifestă în unele organisme primitive (protozoare, alge
şi spongieri), unde există vacuole contractile ce pompează intermitent, în afara citoplasmei, fluid
mai puţin concentrat decât citoplasma, probabil pentru a anula influxul de apă din mediul extern.
I.4.3. STĂRILE APEI INTRACELULARE
Problema stării fizice a apei intracelulare (liberă-legată-structurată) constituie terenul uneia
din cele mai susţinute dispute ştiinţifice, începută încă din secolul trecut şi continuată cu aceeaşi
intensitate până în prezent.
Studii datând din primele decenii ale sec. XX au arătat că o parte din apa citoplasmatieă:
a) rezistă anormal la deshidratare;
b) nu îngheaţă chiar la temperaturi de —20 °C;
c) nu are proprietăţile obişnuite de solvent faţă de cristaloizi;
d) nu este transferată prin membrană în cadrul schimburilor osmotice dintre celule şi
mediul extern.
Acestor proprietăţi le pot corespunde, respectiv, termenii de: apă fixată, apă necongelabilă,
apă nesolvantă, apă intransferabilă (osmotic), dar cel mai adesea toate acestea sunt desemnate prin
termenul global de apă legată. O mare parte din disputele existente în acest domeniu se datoresc
folosirii nediferenţiate a termenului „legată", fără specificarea proprietăţii faţă de care apa
respectivă nu se comportă ca „liberă".
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În criobiologie, apa legată este definită destul de vag drept acea fracţiune din apa celulară
care nu îngheaţă, oricât s-ar coborî temperatura. Cu toate inerentele diferenţe între rezultate, se
consideră că, în ţesuturile animale tipice, între 5—10% din apa tisulară nu îngheaţă, deci este apă
legată din acest punct de vedere. Rezultate asemănătoare sunt obţinute şi în experienţele pe
microorganisme de tipul drojdiei de bere. În figura următoare sunt reproduse rezultatele unei astfel
de experienţe. Şi în experienţele de desicare se obţin rezultate concordante cu cele menţionate mai
sus.

Ca un indice al legării apei în ţesuturi a fost adesea folosită şi scăderea presiunii de vapori
a apei din aceste ţesuturi. Se ştie, însă, că simpla ascensiune capilară a lichidelor în tuburi subţiri
se asociază cu scăderea presiunii de vapori deasupra suprafeţelor concave ale lichidului, astfel că
din datele asupra presiunii de vapori nu se poate face distincţia între legarea reală a apei şi simpla
capilaritate.
Metodelor de determinare a apei legate, la care ne-am referit anterior, li se poate, în modul
cel mai firesc, reproşa faptul că sunt distructive, implicând afectarea brutală a preparatului biologic
în cursul procesului de determinare. Pe această linie, multe speranţe s-au pus în tehnicile de
rezonanţă magnetică nucleară (RMN) pentru determinarea, în condiţii fiziologice, a stării apei în
ţesuturi, pe baza unei interacţiuni atât de slabe cu sistemul de măsurare, încât să nu afecteze în
vreun fel preparatul.
În principiu, prin metodele de RMN se pot obţine informaţii despre starea apei, prin
intermediul tranziţiilor pe care le suferă în câmp magnetic fie nucleele de H, fie cele de O ale apei.
Se induce, printr-un câmp magnetic constant, distribuirea nucleelor pe nivelele energetice
cuantificate, corespunzătoare diferitelor orientări ale spinului nuclear faţă de câmpul magnetic.
Concluziile la care au condus tehnicile de rezonanţă magnetică protonică sunt mult mai
rezervate şi nuanţate decât simpla distincţie între apa liberă şi cea legată: anume, se consideră că
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în orice ţesut există, în afara apei intercelulare, unul sau mai multe compartimente apoase
intracelulare, atât în compartimentul extracelular, cât şi în cele intracelulare existând o mică
fracţiune de apă „imobilizată" în straturile de hidratare ale proteinelor ( 8—20% ), în cazul
muşchiului striat şi o proporţie mare de apă obişnuită. Între aceste fracţiuni are loc un schimb
continuu de molecule. De data aceasta, prin apa „imobilizată" se înţelege apa de hidratare a
proteinelor, deci legată cvasichimic.
În condiţiile în care nu este perfect elucidată nici măcar structura apei lichide pure,
dificultăţile de a înţelege şi imagina intuitiv structura apei sunt fireşti. Desemnarea apei celulare
doar prin termenii „legată" şi „liberă" înseamnă comprimarea abuzivă a unei realităţi mult mai
complexe în nişte tipare fizico-chimice suprasimplificatoare. Pentru o descriere adecvată a stării
apei intracelulare, este de aşteptat definirea unor concepte capabile să redea complexitatea acestei
stări.
I.4.4. BIOELEMENTELE DIN APĂ
Apa conţine un număr mare de substanţe minerale importante pentru procesele de
metabolism de la om sau animale. Acestea se acumulează în timpul circuitului apei în natură.
Unele dintre aceste substanţe sunt prezente în concentraţii mari şi denumite macroelemente, altele
în cantităţi mai mici, denumite oligoelemente. Bioelementele din mediu ajung în organism pe cale
alimentară şi hidrică, existând o relaţie între aportul exogen şi depozitarea lor în organism. Atât
macroelementele cât şi microelementele nu sunt sintetizate în organism, singura sursă fiind aportul
exogen. Grupa macroelementelor conţine substanţe a căror rol fiziologic este bine cunoscut –
natriu, potasiu, calciu sau magneziu. Oligoelementele sunt substanţe ce se găsesc în cantităţi foarte
reduse în organism, dar unele dintre ele sunt esenţiale pentru buna desfăşurare a proceselor
fiziologice.

FLUORUL
Fluorul este larg răspândit în natură, cel mai frecvent fiind întâlnit sub formă de fluoruri
minerale sau organice, mai rar în stare elementară. Cele mai bogate soluri în fluor sunt cele ce
conţin roci fosfatice. De asemenea, va fi întâlnit şi pe terenurile unde se practica agricultura întrun mod intensiv şi se folosesc îngrăşăminte pe bază de fosfor. Concentraţia fluorului din sol
influenţează concentraţia acestuia din apă sau alimente. În alimente fluorul se găseşte în
concentraţii variabile, în plante fiind cele mai mici cantităţi (1 – 30 mg/kg), cu excepţia unor plante
ce pot înmagazina cantităţi mari de fluor. Dintre alimentele de origine animală peştele este cel mai
bogat în fluor. Apa constituie o sursă importantă de fluor pentru organismul uman deoarece
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absorbţia acestuia se realizează mult mai eficient comparativ cu alte surse alimentare. Concentraţia
de fluor din apă depinde de prezenţa lui în sol, gradul de solubilitate al fluorurilor, şi de alţi factori.
În general, apele dulci de suprafaţă sunt cele mai sărace în fluor, iar apa de mare conţine până la
1,5 mg/l. Absorbţia fluorului este scăzută în regimurile alimentare bogate în grăsimi (fluorul din
lapte se absoarbe mai greu comparativ cu cel din apă) sau în substanţe minerale (calciu, magneziu).
Procesele de absorbţie, distribuţia şi fixarea în ţesuturi se efectuează rapid. 1% din fluorul absorbit
întră în ţesuturile moi, restul se fixează în dinţi şi oase. Carenţa de fluor este unul dintre factorii ce
stau la baza producerii cariei dentare. Fluorul are efect bactericid, inhibă metabolismul microbian
(bacterii acidofile care apar în cavitatea bucală în urma proceselor fermentative) şi poate opri
desfăşurarea proceselor cariogene la nivelul smalţului dentar. Consumul de apă şi alimente cu
concentraţii mari de fluor exercită efecte negative asupra organismului a căror gravitate depinde
de doza primită şi de timpul de expunere. Intoxicaţia acută cu fluor apare în mod excepţional, iar
decesul se poate produce prin inhibarea acţiunii unor enzime, perturbarea generării şi transmiterii
impulsului nervos şi prin atingerea organelor vitale. Intoxicaţia cronică apare după expuneri
îndelungate la doze de fluor care depăşesc necesarul organismului şi permit acumularea acestuia
în exces în oase şi dinţi. Primele simptome ale intoxicaţiei cronice sunt petele dentare (de la albgălbui spre negru) pe dinţii posteriori. Cu timpul leziunile se extind şi la dinţii anteriori, cu
posibilitatea apariţiei edentării totale (lipsa dinţilor).

IODUL
Este un oligoelement important pentru sănătatea omului şi face parte din categoria
oligoelementelor esenţiale. Este prezent în apă şi în sol, cu o pondere mai mare în solurile argiloase
comparativ cu cele nisipoase. Alimentele animale şi vegetale au o mare variabilitate de
concentraţie, aceasta fiind dependentă de concentraţia iodului în mediul din care provin. Cele mai
bogate sunt alimentele din mediul marin (peşte, fructe de mare) şi mai puţin în sursele alimentare
de pe uscat. Apa potabilă ca sursă de iod aduce mai puţin de 10 – 15% din necesarul zilnic al
organismului, dar ea este importantă prin faptul că reflectă concentraţia iodului din sol şi produsele
alimentare. Cele mai bogate sunt apele marine cu 15 – 50 mg/l. Apele dulci sunt în general sărace
în iod, dar există mai mult iod în apele de adâncime decât în cele de suprafaţă. Se apreciază că cea
mai mare parte a surselor de apă potabilă de pe glob sunt sărace în iod. Iodul este un oligoelement
integrat în structura unui hormon (hormonii tiroidieni). Concentraţia totală de iod în organismul
uman este de aproximativ 25 mg, majoritatea fiind în glanda tiroidă, în restul ţesuturilor fiind
prezent în concentraţii mult mai reduse. În glanda tiroidă se găseşte sub formă de compuşi organici,
iar în plasmă circulă legat de proteine (sub formă de tiroxină). Absorbţia iodului se face în tractul
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gastrointestinal în proporţie mare (80 – 90%), formele cele mai uşor de absorbit fiind iodurile.
După ce ajunge în sânge este captat de tiroidă, restul fiind distribuit în ţesuturi. În interiorul tiroidei,
iodul participă la o serie de reacţii şi va intra în componenţa hormonilor tiroidieni (T3 şi T4).
Carenţa de iod se manifestă cel mai frecvent prin guşă endemică, o afecţiune cauzată de mai mulţi
factori. Denumirea de guşă endemică se datorează marii răspândiri la nivel mondial şi se estimează
că până la 200 de milioane de persoane sunt afectate de această boală. Ca urmare a profilaxiei şi a
tratamentului susţinut, incidenţa bolii este în plină descreştere.
I.4.5. APA ŞI BOLILE CARDIOVASCULARE
Cea mai frecventă cauză de deces la nivel mondial este reprezentată de bolile
cardiovasculare, asociate cu numeroşi factori de risc: obezitatea, consumul exagerat de alcool,
stresul, sedentarismul sau aportul de substanţe minerale prin intermediul alimentelor şi a apei
potabile. Proporţia mineralelor din alimentaţie este mai dificil de urmărit, în schimb aportul hidric
este constant şi uşor de evaluat, oferind indicaţii indirecte şi asupra conţinutului mineral al
alimentelor. Studiile au arătat că apa dură conţine elemente ce au efect protector împotriva bolilor
cardio-vasculare. Importanţa ionilor de calciu ca protectori împotriva bolilor cardio-vasculare s-a
bazat pe date epidemiologice, dar mai ales experimentale. Consumul de apă dură în care predomină
sărurile de calciu scade indicele de mortalitate, dar şi frecvenţa morţii subite. Animalele de
laborator care au fost expuse o perioadă lungă de timp la carenţa de calciu, atât prin alimente cât
şi prin apă dezvoltă după un timp primele modificări pe EKG şi tulburări de ritm cardiac. Unele
persoane decedate din cauza bolilor cardio-vasculare au avut o valoare mai scăzută a calciului în
sânge şi în miocard. Un alt element cu rol esenţial în metabolismul celular sau în excitabilitatea
celulară este magneziul. Carenţa de magneziu are importante efecte negative asupra muşchiului
cardiac, producând modificări pe EKG, tulburări de ritm sau hipertensiune arterială (la animalele
de laborator). Cromul intervine activ în metabolismul lipidelor împiedicând depozitarea lor în
organe. La grupurile cu un risc crescut de ateroscleroză cromul se găseşte în concentraţii mai
reduse. Manganul are efect lipotrop (previne acumularea grăsimilor la nivelul ficatului). Aportul
exogen deficitar favorizează depunerea grăsimilor la nivelul ficatului. Manganul poate opri
evoluţia aterosclerozei, contribuind la ameliorarea circulaţiei la nivel cardiac. Zincul intervine în
metabolismul lipidic, diminuând depozitarea acestora în ţesuturi. În concentraţii deficitare
favorizează ateroscleroza. Valori reduse de zinc au fost descoperite la persoanele ce au decedat
din cauza bolilor vasculare. În apele dure se găseşte în concentraţii mai crescute comparativ cu
apele moi. Cuprul în exces modifică metabolismul lipidic şi este considerat factor aterogen. În
serul bolnavilor cu infarct miocardic şi hipertensiune arterială s-au găsit concentraţii scăzute.
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Cadmiul administrat experimental la animalele de laborator a dus la apariţia hipertensiunii
arteriale. Studiile epidemiologice au evidenţiat o creştere a ratei de mortalitate prin boli cardiovasculare în zonele în care populaţia consumă apă potabilă moale, cu cantităţi crescute de săruri
de cadmiu. Carenţa sau excesul de substanţe minerale poate fi întâlnită în mod natural, perturbând
echilibrul mineral din organism.
I.5. PROPRIETĂȚI CHIMICE
Molecula de apa este stabilă, disocierea acesteia în elemente are loc după reacția:
H2O

H2+½O2

care începe la temperaturi peste 1273°K , echilibrul fiind deplasat spre stânga pană la temperaturi
de T=3273°K.
Cu toate acestea apa participă la numeroase reacții acido-bazice: de oxidare, reducere,
adiție ,astfel:
Apa poate reacţiona cu o serie de substanţe simple sau compuse, în reacţii fără modificarea
stării de oxidare (cu oxizi acizi, cu oxizi bazici, în reacţiile de hidroliză etc.) sau în reacţii cu
modificarea stării de oxidare (cu metale, cu nemetale etc.).
A) Reacţii fără modificarea stării de oxidare:
a) H2O + oxizi acizi (oxizi nemetalici)
H2O + CO2

H2CO3

H2O + SO2

H2SO3

acizi

Prin reacţia apei cu o serie de poluanţi din aer (SO2, SO3, oxizi de azot etc.) se formează
acizi, apa ajungând pe suprafaţa pământului “încărcată” cu acizii respectivi sub formă de “ploaie
acidă”.
b) H2O + oxizi bazici (oxizi metalici)
H2O + Na2O

2NaOH

H2O + CaO

Ca(OH)2

hidroxizi

c) Reacţii de hidroliză :
3H2O + AlCl3

Al(OH)3 + 3(H+ + Cl-) , soluţia apoasă are caracter acid.

2H2O + Na2CO3

2(Na+ + HO-) + H2CO3 , soluţia apoasă are caracter bazic.

2H2O + (NH4)2CO3

2NH4OH + H2CO3, soluţia apoasă are caracter aproape neutru.

Ca urmare a fenomenului de hidroliză se poate explica de ce soluţiile unor săruri prezintă
caracter acid sau bazic.
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Nu hidrolizează sărurile care provin din neutralizarea unui acid tare cu o bază tare cum sunt
NaCl, KI, NaNO3, K2SO4 şi altele de acelaşi tip. La introducere în apă, aceste săruri se dizolvă
punând în libertate ionii aferenţi dar nu reacţionează chimic cu apa. Soluţiile acestor săruri sunt
neutre:
Na+ + Cl- + H2O, soluţia apoasă prezintă caracter neutru

NaCl + H2O

d) Alte tipuri de reacţii cu substanţe anorganice
2Ni + 2H2O + O2 = 2Ni(OH)2
e) Reacţii cu compuşi organici
Reacţiile apei cu unii compuşi organici, numite tot reacţii de hidroliză, se desfăşoară lent
la temperatura camerei de aceea compuşii organici sunt – în marea lor majoritate – dizolvaţi fizic
sau “înglobaţi” în apă, ca particule coloidale, fără modificarea structurii lor chimice. Pentru ca
reacţiile de hidroliză să aibă loc se impun condiţii mai severe de reacţie (temperatură, presiune)
şi/sau catalizatori. Este şi cazul reacţiei de hidroliză a esterilor. Dacă se supun hidrolizei, în mediu
bazic, esteri ai acizilor graşi cu glicerina numiţi cunoscuți sub denumirea de gliceride, reacţia are
drept consecinţă obţinerea de săruri ale acizilor graşi cu diferiţi atomi metalici, numite săpunuri.
H2O + R-CO-O-R1
apă

R-COOH + R1-OH

ester

acid

alcool

B) Reacţii cu modificarea stării de oxidare
La temperaturi mari, apa se descompune în hidrogen şi în oxigen. Aceeaşi reacţie poate
avea loc la temperatura camerei prin electroliza apei slab acidulate sau alcalinizate.
H2O

H2 + ½ O2

Acţiunea apei asupra metalelor are ca efect distrugerea acestora. Fenomenul poartă numele
de coroziune.
Apa este un electrolit foarte slab. În apa pură şi în soluţiile apoase există echilibrul:
H2O + H2O

H3O+ + HO-

Apa poate participa la reacţii de reducere sau de oxidare, schematic ilustrate mai jos:
H0

1e+ + H+

O -2 - 2e-

Reducere

Oxidare

O0

H2O are caracter reducător

H2O are caracter oxidant
H 2O + C

CO + H2

H2O + Cl2

O + 2HCl

4H2O(V) + 3Feînroşit

Fe3O4+4H2

H2O + F2

O + 2HF

H2O + Fe

FeO + H2

2H2O + Fe

Fe(OH)2 + H2
23

2 H2O+2Na

2NaOH + H2

Oxigenul atomic rezultat în reacţia apei cu halogenii este deosebit de reactiv, şi poate
distruge microorganismele din apă. Pe această proprietate se bazează tratarea biologică a apei
potabile cu clor.
II. DISOCIEREA MOLECULEI DE APĂ – METODE CLASICE ȘI MODERNE
II.1. DESCOMPUNEREA APEI PRIN ELECTROLIZĂ
Electroliza apei necesită un consum mare de energie şi se aplică numai când energia
electrică este foarte ieftină, şi în special în scopul obţinerii hidrogenului pur, în care caz, oxigenul
se livrează ca produs secundar.
Electroliza constă în descompunerea apei, în mediu acid sau alcalin, prin intermediul
curentului electric continuu. Tensiunea de descompunere teoretică are, la 25°C, valoarea de 1,23
V, iar consumul teoretic de energie teoretică, aplicând legile electrolizei, este de 2,95 kwh/Nm3
oxigen. În realitate însă, aceste valori sunt mult mai mari. Este suficient să amintim că
suprapotenţialul la degajarea oxigenului este influenţat de factori ca: pH-ul soluţiei, prezenţa
electroliţilor străini şi a unor adaosuri, natura anodului, starea suprafeţei anodului, temperatura,
densitatea de curent, pentru a înţelege complexitatea fenomenului în sine, şi deci abaterile de la
valorile teoretice amintite.
Orientările actuale sunt spre electrolizoare funcţionând la temperaturi superioare celei de
100°C şi la presiuni de până la 100 bari, conducând la utilizarea unor densităţi de curent ridicate
şi deci la o reducere a dimensiunii echipamentelor.
Modul în care variază tensiunea celulei de electroliză în funcţie de temperatură şi
semnificaţia domeniilor posibile într-o astfel de diagramă, rezultă din figura de mai jos:
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Între avantajele electrolizoarelor de mare presiune sunt incluse: reducerea consumului
specific de putere, obţinerea gazului sub presiune, reducând sau eliminând costul compresoarelor
de gaz, reducerea dimensiunilor celulelor de electroliză.
Cercetările făcute în acest domeniu sunt dirijate şi spre găsirea unor diafragme rezistente
la acţiunea KOH concentrat, la temperaturi de peste 100°C, studiate în detaliu fiind cele de azbest.
Cercetări pe celule prototip, cu electroliți perfecţionaţi au condus la obţinerea unui randament de
72% în condiţiile unei temperaturi de 120°C şi ale unei presiuni de 20 bari. Tipurile de
electrolizoare cele mai utilizate sunt cele unipolare de tip tanc şi cele bipolare de tip filtru-presă.
Electrolizorul tanc are electrozi suspendaţi vertical, alternând anozi şi catozi în soluţie de 20-30%
KOH în apă demineralizată. În figura următoare se poate vedea schema unui electrolizor unipolar
de tip tanc:

Electrozii sunt îmbrăcaţi în diafragme, impermeabile la gaz, dar permeabile pentru
electrolit, evitând astfel trecerea gazului din compartimentul unui electrod în celălalt. Tensiunea
de operare este cuprinsă între 1,9 si 2,5 V.
25

Electrolizorul tip filtru-presă are în acelaşi compartiment anodul şi catodul care sunt
separaţi printr-o diafragmă. Instalaţiile actuale de tip filtru-presă realizează electroliza în mediu
alcalin lichid (25 % KOH), la temperaturi joase (75-90°C). Randamentul electrolizei atinge 6070% iar consumul specific al acestor electrolizoare este de aproximativ 10 Kwh/Nm 3 oxigen.
Trebuie însă ţinut cont şi de faptul că electricitatea necesară a fost obţinută cu un randament ce nu
depăşeşte 45%.
În cazul cuplării unui electrolizor actual cu un reactor PWR clasic, randamentul este de
22% el putând atinge 37 % în ipoteza punerii la punct a unui reactor HTR, cuplat cu un electrolizor
avansat. Pe plan mondial, programele de cercetări vizează electrozii, electroliţii şi concepţia
instalaţiilor.
S-au întreprins studii vizând utilizarea unui material de structură metalică la un electrolizor
funcţionând la 140°C în mediu alcalin. Speranţe dau celulele de electroliză cu electroliţi solizi,
organici sau anorganici. Se studiază membrane cu schimb ionic utilizând un polimer solid pe bază
de zirconiu la temperaturi de 100°C şi presiuni ajungând până la 200 atm., scopul fiind de a reduce
consumul la valori cuprinse între 6 şi 8 kWh/Nm3 oxigen. Este de remarcat performanţa
electrolizorului în care electrolitul este o membrană polimerică, numită nafion. Acest tip de
electrolizor lucrează la 80°C şi presiune atmosferică, utilizând o densitate de curent de 5-13 kA/m2,
deci de trei ori mai mare decât cele cu electrolit lichid, pentru aceleaşi limite de randament (6071%).
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Principiul unei celule de electroliză cu electrolit solid organic este prezentat în figura de
mai jos:

În figura următoare este dată schema unei celule cu electrolit solid anorganic ( ZrO2-Y2O3
sau Yb2O3 ), propusă de "General Electric":
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Oxigenul obţinut prin aceste metode trebuie purificat de hidrogen. Pentru aceasta, se trece
peste cocs stropit cu apă pentru a îndepărta urmele de hidroxid antrenate. Apoi traversează un tub
de argint încălzit la 700°C, care conţine piatră ponce paladată şi care catalizează combustia
hidrogenului. În acest fel se obţine un gaz ce conţine 99,9 % oxigen.
Electroliza reprezintă o filieră mult controversată de obţinere a oxigenului şi hidrogenului.
Cu ajutorul unor procese mixte care folosesc temperatura, curentul electric şi lumina, tehnologiile
de obţinere a oxigenului îşi vor croi probabil un nou drum.
II.2. DESCOMPUNEREA APEI PRIN REACŢII RADIOCHIMICE
Aceste reacţii au fost studiate „in vitro" pe diferiţi constituenţi ai materiei vii, ca apa şi
diferite macromolecule. Calitativ, toate radiaţiile ionizante dau aceleaşi reacţii radiochimice.
Cantitativ, însă, randamentul reacţiilor depinde de tipul radiaţiei, adică de TLE.
Citoplasma poate fi considerată în mod schematic ca o soluţie apoasă. Astfel, radiaţiile
ionizante au: 1) acţiune directă asupra moleculelor solvite, producându-le leziuni şi 2) acţiune
indirectă, datorită reacţiilor ce se petrec între produşii de radioliză a apei şi moleculele solvitului
(fig. II.2. 1).

Fig. II.2. 1 — acţiunea directă a radiaţiei asupra moleculei solvitului

; 2 — acţiunea indirectă ; 2a — acţiunea asupra apei; 2 b — acţiunea produşilor de radioliză a apei asupra moleculelor solvite.
II.2.1. RADIOCHIMIA APEI ŞI A COMPUŞILOR ORGANICI
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Deoarece apa reprezintă componentul major al materiei vii, principalul efect primar al
radiaţiilor constă în ruperea moleculei de H2O. Reacţia globală de radioliză a apei este :
H2O

HO* + H*

în care : H* şi HO* sunt radicali liberi, adică purtători de electroni singulari, deci foarte
reactivi. Legarea acestei reacţii globale de ionizarea iniţială se face astfel: molecula de apă este
ionizată:
H2O

H2O+ + e-

Ionul H2O+ rămâne pe loc şi suferă reacţia:
H2O+

HO* + H+

Electronul însă este proiectat la distanţă şi poate parcurge 100—150 Å. Când a fost
suficient încetinit (electron termic), el rămâne prins ca într-o capcană în „groapa" de potenţial
electric formată de dipolii apei (fig. II.2.2.) ce se orientează cu polul lor pozitiv spre el. Acest
electron a fost numit polaron sau electronul apei. El poate da reacţia:
e- + H2O+

HO- + H*

Însumând aceste reacţii, se ajunge la reacţia globală.

Fig. II.2.2. Electronul apei, reţinut în groapa de potenţial electric formată
de moleculele dipolare ale apei orientate cu polul (+) spre electron.
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Se vede că radicalii OH* rămân repartizaţi în imediata vecinătate a traiectoriei particulei,
în timp ce radicalii H* au o distribuţie mai laxă (fig. II.2.3.).
Soarta radicalilor liberi apăruţi din radioliza apei depinde de mediul ce a fost străbătut şi

Fig. II.2.3. Distribuţia radicalilor liberi în jurul traiectoriei particulei

ionizante.
de tipul de radiaţie folosit. În apa pură, unde nu există alte molecule, singura posibilitate este
combinarea radicalilor liberi între ei. Se disting 2 cazuri: a) când TLE al radiaţiei este mare, deci
densitatea liniară de ionizare este mare ; radicalii H* şi OH* sunt apropiaţi unii de alţii şi se petrec
reacţiile :
H* + OH*

H2O

H* + H*

H2

OH* + OH*

H2O2

Se poate înţelege acum formarea apei oxigenate, chiar în absenţa O2, în cazul unei iradieri
α ; b) când densitatea liniară de ionizare este mică, probabilitatea de întâlnire între 2 radicali OH*
(sau 2 radicali H*) este mică. Are loc doar recombinarea:
H* +OH*

H2 O

Dacă presupunem că există O2 dizolvat în apă, reacţia H* + O2

HO2* devine foarte

probabilă. Radicalul HO2* este mult mai stabil decât H* şi OH*.
Radicalii HO2* se combină între ei :
2 HO2*

H2O2+O2

Se vede, deci, că iradierea apei în prezenţa oxigenului favorizează apariţia unor oxidanţi
foarte puternici : HO2* şi H2O2.
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Radiaţiile acţionează direct asupra biomoleculelor excitându-le. Excesul de energie pe
care-l posedă o moleculă excitată se eliberează fie prin emisie de fotoni (fluorescență), fie prin
ruperea unei legături covalente, urmată de scindarea moleculei în doi radicali:
R-R’

R* + R’*

Nu întotdeauna electronul deplasat prin excitare aparţine legăturii rupte. Energia absorbită
prin excitare poate migra în interiorul moleculei, (migraţie intramoleculară) şi ruptura se produce
la nivelul de minimă rezistenţă (legătura cea mai slabă).
Energia absorbită de o moleculă poate fi transferată și unei alte molecule (migraţie
intermoleculară) care va fi afectată ca şi cum ar fi fost direct iradiată :
M1* + M2

M1+ M2*

Mediul biologic fiind o soluţie complexă, radicalii rezultaţi din radioliza apei au un parcurs
de difuzie mult mai mic, din cauza prezenţei unui număr mare de molecule capabile să reacţioneze
cu ei.
Formarea peroxizilor este o reacţie foarte generală. La fel ca apa care produce peroxid de
H (H2O2), soluţiile organice RH produc peroxizi RO2H. Mecanismul acestei reacţii în prezenţa
oxigenului este:
RH+OH *

R* +H2O

R* +2H2O

RO2* + 2H2

RO2* + R’H

RO2H + R’*

Plecând de la o ionizare, se poate pune în evidenţă formarea în lanţ a numeroşi peroxizi ce
se păstrează mult timp după iradiere şi provoacă efectele tardive ale radiaţiilor.
În moleculele cu grupări — SH se formează disulfuri :
2 RSH + 2 HO*

R—S—S—R+2 H2O

Aceste reacţii de formare de peroxizi şi disulfuri duc la remanierea legăturilor de H şi au
ca rezultat modificări de configuraţie structurală a proteinelor, determinând inactivarea enzimelor.
În acizii nucleici au loc ruperi ale legăturilor fosfodiester și alterarea bazelor purinice şi
pirimidinice.
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Apar ruperi simple (fig. II.2.4., A), caz în care alterarea afectează cei 3—4 nucleotizi
vecini, sau ruperi duble (fig. II.2.4., B) care sunt mai rare (în raportul 1 :10) faţă de ruperile simple.
O rupere simplă creşte flexibilitatea moleculei, în timp ce o rupere dublă poate duce la scindarea
unei părţi întregi din moleculă.

A

B

Fig, II.2.4. Ruperea lanţurilor de ADN : A — rupere simplă, urmată de pătrunderea moleculelor de apă şi desfacerea legăturilor de H între baze;
B — rupere dublă, urmată de separarea unei părţi din moleculă.

Polimerii organici pot suferi, pe lângă ruperi, şi reticulări în urma iradierii (fig. II.2.5.).

Fig. II.2.5. Consecințele iradierii polimerilor
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II.3. PROCEDEE TERMOCHIMICE DE DESCOMPUNERE A APEI
Producerea oxigenului prin metode clasice (electroliză, disociere termică, fotoliză,
fotoelectroliză etc.) este încă neeconomică, dar nu şi insurmontabilă. În competiţie cu metodele de
mai sus intră termoliza, fototermoliza, termoelectroliza şi bioconversia. Dintre acestea, termoliza
apei, prin procedee directe sau utilizând cicluri termochimice, reprezintă filiera celor mai
întemeiate speranţe.
Se pare că în etapa actuală, ciclurile termochimice sunt studiate mai în profunzime decât
celelalte metode. O asemenea strategie tehnologică este, desigur, foarte atrăgătoare. Aceasta,
deoarece procesele termochimice sunt mult mai ieftine decât cele electrochimice sau
fotoelectrochimice, iar "rata de asimilare" a tehnologiilor termochimice este mai înaltă decât
pentru cele electrochimice.

II.3.1 DESCOMPUNEREA APEI PRIN CICLURI TERMOCHIMICE
Este bine de ştiut că la cracarea termică directă a apei sunt necesare temperaturi cuprinse
între 2500 si 2700°C, iar pentru separarea produşilor, oxigenul şi hidrogenul, este necesară o răcire
a celor două gaze cu jeturi de gaze secundare, turbulente şi reci.
Pentru a se evita aceste dificultăţi de ordin tehnologic, s-a recurs la descompunerea apei în
mai multe etape, în cadrul cărora diverşi compuşi chimici intermediari reduc hidrogenul, H+,
respectiv oxidează oxigenul, O-2, din apă la temperaturi mult mai joase (de ordinul sutelor de
grade), punându-le în libertate, în etape diferite ale ciclului.
O condiţie esenţială este ca întregul lanţ de procese să aibă caracter ciclic, astfel încât, cel
puţin teoretic, cantitatea iniţială de reactivi să rămână constantă.
Cele mai studiate cicluri termochimice de descompunere în elemente sunt ciclurile din
familia Mark-1, care au la bază procese asemănătoare cu ciclul elaborat de Giafranco de Beni în
anul 1969.
Ca orice ciclu termochimic, o instalaţie Mark-1 este concepută ca o "cutie neagră", în
sensul ciberneticii, cu două canale de intrare pentru apă şi căldură, de maximum 730°C, şi două
canale pentru hidrogen şi oxigen.
Procesul are loc în patru trepte:
1.Descompunerea apei
CaBr2 + 2H2O

730°C

Ca(OH)2 + 2HBr

2. Eliberarea hidrogenului
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250°C

Hg + 2HBr

HgBr2 + H2

3. Transferul oxigenului
HgBr2 + Ca(OH)2

CaBr2 + HgO + H2O

4. Eliberarea oxigenului
HgO

600°C

Hg + 1/2 O2

Suma acestor reacţii revine la descompunerea netă a moleculei de apă:
H2O→H2 + 1/2 O2
Dintre principalele avantaje ale acestui ciclu se remarcă temperatura maximă utilă de
730°C, ceea ce revine la circa 850°C pentru agentul purtător de căldură, care ar putea fi heliul din
circuitul de răcire al unui reactor de înaltă temperatură; faptul că sistemul este strict endoterm face
posibilă utilizarea integrală a căldurii unor reactoare nucleare; produsele de reacţie se pot separa
uşor; toate produsele secundare apărute în cadrul reacţiilor pot fi reinjectate în anumite puncte ale
ciclului, ceea ce permite o reciclare de 100 % a tuturor chimicalelor implicate.
Principalele neajunsuri ale procesului ţin de folosirea mercurului, element scump şi toxic,
de intervenţia în ciclu a acidului bromhidric, a cărui corozivitate excepţională ridică probleme de
materiale, de structură.
O adevărată familie de cicluri s-a obţinut prin înlocuirea convenabilă a participanţilor la
reacţie. Astfel, ciclurile din familia Mark-2 încearcă să speculeze faptul că hidroxizii alcalini pot
reacţiona cu unii oxizi, rezultând oxizi micşti şi hidrogen.
S-a proiectat astfel următorul ciclu:
600°C

Mn2O3 + 8NaOH

2(MnO2*2Na2O) + 8H2O
2Mn(OH)4

700 °C

2(MnO2*2Na2O) + 3H2O+ H2
100°C

8NaOH + 2Mn(OH)4

Mn2O3 + 4H2O + 1/2O2

O altă serie de cicluri promiţătoare din punct de vedere termodinamic, dar cu probleme din
punct de vedere cinetic, o reprezintă Mark-3, care implică elemente ca: Br, Hg, si V.
Ciclul vanadiului, de pildă, arată astfel:
Cl2 + H2O

800°C

2HCl + 2VCl2

2HCl + 1/2O2

100°C

2VCl3 + H2

4VCl3

700°C

2VCl2 + VCl4

2VCl4

100°C

2VCl3 + Cl2

Astăzi se cunosc numeroase familii de cicluri obţinute prin înlocuiri convenabile ale
participanţilor la reacţie, formând peste 1150 de cicluri. Cu toate acestea, nu se pot trage concluzii
definitive asupra acestei filiere, care ar putea să concureze electroliza.
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Implementarea tehnologiilor termochimice indirecte este previzibilă pentru anul 2020.
Există încă multe probleme de rezolvat legate de cuplarea cu sursa caldă, de fiabilitate, de
tehnologia materialelor, de eficienţa ciclurilor şi chiar legate de sursa de căldură, cu praguri
termice cuprinse între 200 şi 1100°C , în funcţie de temperatura proceselor termice utilizate.
Până la transpunerea la faza de pilot semiindustrial a unui asemenea ciclu mai sunt de
rezolvat, prin eforturi de cercetare şi dezvoltare, încă multe aspecte de ordin tehnologic:
incertitudinile cu privire la cinetica diferitelor faze; utilizarea proceselor catalitice în scopul
reducerii volumului de reacţie; reducerea transportului de materiale solide între faze; utilizarea
materialelor rezistente la coroziune; utilizarea de procese care să permită realizarea de cicluri
hibride: termochimice, fotochimice sau electrochimice ; natura şi temperatura calopurtătorului.
Cu toate aceste dificultăţi, perspectivele pe care le deschide filiera sistemelor energetice,
bazate pe oxigen şi hidrogen, sunt tot mai mari în comparaţie cu filiera prin electroliză.

II.3.2. CICLURI TERMOCHIMICE HIBRIDE
În literatura de specialitate se menţionează şi alte direcţii promiţătoare de obţinere a
oxigenului și hidrogenului, printre acestea numărându-se şi sistemele termochimice hibride.
O variantă care se află deja în studiu, o reprezintă sistemul hibrid Ohta, elaborat la
Universitatea din Yokohama -Japonia. Acest sistem foloseşte energia luminoasă şi termică a
soarelui într-un sistem fotoelectrochimic.
Reacţiile chimice sunt:
2FeSO4 + I2
2HI
Fe2(SO4)3 + H2O

Fe2(SO4)3 + 2HI
H2 + I2
2FeSO4 + H2SO4 + 1/2O2

Efectul termic global este de 55 Kcal/mol.
În scopul realizării acestor reacţii, a fost construită şi încercată o instalaţie formată dintr-o
reţea îndreptată spre fasciculul de raze solare, o celulă fotochimică şi o celulă de electroliză. Prin
zona de captare a energiei luminoase se circulă la temperatura de 200°C o soluţie de sulfat feros,
iod şi acid sulfuric ai cărei componenţi reacţionează fotochimic la acid iodhidric şi sulfat feric. În
continuare, acidul iodhidric este descompus în hidrogen şi iod. O altă parte din energia solară este
folosită la generarea unui curent de 500 mA şi cu tensiunea de 2V cu ajutorul unor termopile care
alimentează celula de electroliză. În aceasta se efectuează electroliza sulfatului feric generându-se
oxigen şi reformându-se sulfatul feros şi acidul sulfuric care se recirculă împreună cu iodul la
celula fotochimică.
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Un alt ciclu hibrid de tip termoliză-electroliză este acela în care, în prima fază se efectuează
electroliza soluţiei apoase de dioxid de sulf, prin care se generează hidrogen. Procesul global este:
SO2 + 2H2O

H2 + H2SO4

Acidul sulfuric rezultat este supus descompunerii termice, obţinându-se oxigen şi
regenerând dioxidul de sulf care se recirculă la electroliză:
H2SO4

1/2O2 + SO2 + H2O

Efectul termic global este de 68,31 Kcal/mol.
S-a prevăzut cuplarea acestui sistem cu acela de generare a energiei electrice într-o centrală
atomică. Eficacitatea totală de obţinere a oxigenului şi hidrogenului este evaluată la 45%.

II.3.3. NOI CERCETĂRI PRIVIND TERMOLIZA APEI
În soluţii topite de hidroxizi alcalini, oxizii manganului, în stări de oxidare mai mici decât
1V, manifestă un puternic caracter reducător. S-a obţinut astfel următorul ciclu:
MnOX + 2NaOH

450-500°C

Na2MnO3 + (n+1)H2O
MnOZ*nH2O

100°C

560-720°C

Na2MnO3 + (x-1)H2O + (2-x)H2
MnOZ*nH2O + 2Na OH
MnOX + nH2O + 1/2O2

x = 1 – 1,5;
n = 0,15 – 0,55;
z = 1,5 – 1,96.
Cu toate că din punct de vedere termodinamic, secvenţial, reacţiile sunt posibile, realizarea
acestui ciclu complex întâmpină unele dificultăţi. Mai uşor de realizat s-a dovedit ciclul cu oxizii
pentru care x din MnOx este cuprins între 1,0 si 1,25, procesele fiind reproductibile şi cu
randamente de peste 80%, dar cu dezavantajul că pragul termic per ciclu depăşeşte 1000°C.

II.4. PROCEDEE BIOCHIMICE
Cercetându-se mecanismul fotosintezei naturale, s-a pus problema obţinerii oxigenului și
hidrogenului prin această metodă. În esenţă, nu se face altceva decât descompunerea fotochimică
în prezenţa unor enzime, în două faze:
-descompunerea apei cu formare de oxigen şi ferodoxima redusă;
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-producerea de hidrogen în prezenţa hidrogenazei.
Randamentul cuantic este mult mai mic decât cel natural.
S-a stabilit că pierderea în randament este cauzată de formarea nestoichiometrică a
oxigenului, paralel cu hidrogenul, fapt care duce la oxidarea ferodoxinei şi hidrogenazei.
II.5. OBŢINEREA HIDROGENULUI ŞI OXIGENULUI PRIN ELECTROLIZĂ
O metodă la îndemâna oricui, de obţinere a oxigenului în laborator, este electroliza apei
acidulate sau alcalinizate. Adăugarea unor cantităţi mici de acid sau bază este necesară pentru a
permite circulaţia curentului electric între cei doi electrozi, ştiut fiind faptul că apa în stare pură
este rea conducătoare de electricitate. În ambele cazuri, se descarcă la electrozi ionii apei, iar în
soluţie rămân ionii acidului, sau respectiv bazei.
Dacă luăm în studiu electroliza apei acidulate cu acid sulfuric, procesele care au loc pot fi
scrise astfel :
2H2O

H3O+ + HO- sau simplificat:

H2O

H+ + HO-

H2SO4

H3O+ + HSO4-

HSO4- + H2O

H3O+ + SO4-2

Situaţia la cei doi electrozi va fi următoarea:
( - ) catod
H+ + e-

H:

H+H

OH:

HO + HO

H2

( + ) anod
HO- - e-

H2O + 1/2O2

Ţinând cont de faptul că electrodul negativ, catodul, are tendinţa de a ceda electronii, iar
anodul are tendinţa de a accepta electroni, procesele mai pot fi scrise sub forma :
( - ) 2H2O + 2e( + ) 2H2O

H2 + 2HOO2 + 4H+ + 4e-

Se observă deci că la catodul celulei de electroliză se degajă hidrogenul, iar la anod
oxigenul.
Pentru realizarea electrolizei în laborator, pe lângă sticlărie şi reactivi, este necesară o sursă
de tensiune, care să debiteze curent electric continuu, reglabil, până la circa 10V. Teoretic, pentru
descompunerea apei este nevoie de 1,23V, dar în realitate, această tensiune este mai mare datorită
unor supratensiuni, ioni străini, pH, temperatură etc.
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II.6. DESCOMPUNEREA APEI PRIN FOTOLIZĂ ŞI FOTOELECTROLIZĂ
Studiul sistemelor fotoelectrochimice a generat două direcţii în conversia energiei solare,
şi anume fotoliza apei prin procese fotoelectrochimice şi conversia directă a energiei solare în
energie electrică pe baza efectelor foto-galvanice. Ambele direcţii se pot realiza cu ajutorul
celulelor electrochimice cu două compartimente: unul întunecat, contra-electrodul sau catodul şi
celălalt luminat, foto-anodul, utilizând sisteme omogene sau eterogene.
Fotoliza apei utilizează reacţiile fotochimice cu transfer de sarcini de la interfaţa electrodelectrolit (fotoliza cu semiconductori), sau catalizatori fotochimici în fază omogenă.
Descompunerea apei lichide în oxigen şi hidrogen este o reacţie puternic endotermă.
H2O(l)

H2 + 1/2O2(g)

Ho = 286 KJ/mol
Go = 237,5 KJ/mol
Pentru a elimina acest consum de energie în vederea obţinerii oxigenului şi hidrogenului
s-a încercat descompunerea apei cu ajutorul luminii solare. S-a constatat că 60 % din energia solară
este de 1,5 eV şi este capabilă să conducă reacţia de fotoliză.
La fotoliza apei este nevoie de un agent adiţional (poate fi un sensibilizator), care poate
absorbi o parte importantă din energia solară şi care poate distribui această energie apei. Procesele
ce ar avea loc sunt prezentate mai jos:
4S + 4hϑ

4S*

4S* + 4H2O

4(S+ + H2O-)

4(S+ + H2O-)

4(S+ + OH-) + 2H2(g)

4(S+ + OH-)

4S + 2H2O + O2(g)

________________________________________________________

4H2O + 4 hϑ

2H2(g) + O2(g)

Pentru ca sensibilizatorul să fie efectiv în stare excitată, trebuie să aibă o putere suficient
de reducătoare, pentru a avea efect în reacţia cu apa. Din nefericire, nu s-a putut realiza încă
fotoliza apei cu radiaţii vizibile, ci doar cu cele ultraviolete.
Cercetările efectuate indică faptul că fotoelectroliza a fost studiată în celule
fotoelectrolitice, folosindu-se un anod semiconductor de tip "n", iar drept catod - un metal sau un
semiconductor de tip "p". De asemenea, sunt celule în care regiunea metalică este "placată" cu un
contact ohmic direct pe semiconductor (celula "fără fir").
În fotoelectroliza cu semiconductori se utilizează diverse materiale semiconductoare
fotosensibile, care absorb fotonii cu energii mai mari decât energia zonei interzise (cu un potenţial
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mai mare de 1,23 V, potenţialul de descompunere al apei), creând perechi de electroni şi goluri.
Aceşti purtători de sarcină sunt apoi separaţi, înaintea recombinării lor, de un câmp electric la
interfaţa semiconductori-electrolit, folosind un potenţial extern (de separare). Problema principală
este găsirea unor materiale fotosensibile într-un domeniu larg al spectrului vizibil şi, în acelaşi
timp, rezistente la condiţiile de exploatare. Deci, obţinerea unor randamente de conversie ridicate
şi asigurarea unei înalte fiabilităţi sunt condiţionate de sinteza unei noi generaţii de fotoelectrozi
semiconductori, realizaţi prin dopajul cu diferiţi aditivi (pentru a absorbi în vizibil), cât şi prin
heterojoncţiuni semiconductoare puternic absorbante de radiaţii solare.
Literatura de specialitate oferă un număr mare de semiconductori stabili, studiaţi ca
fotoanozi în celule fotoelectrochimice pentru descompunerea apei. Dintre aceştia, menţionăm
semiconductorii de tip "n": SrTiO3, BaTiO3, TiO2, Fe2O3, ZrO2, WO3 etc., sau de tip "p": GaP,
GaAs, InP, GaAlAs etc. şi joncţiunile dintre semiconductori instabili, cu zone interzise mai mari
de 3 eV.
În lucrare se prezintă ultimele cercetări din domeniul fotoelectrolizei apei, precum şi
rezultatele obţinute privind studiul unor noi fotoanozi semiconductori utilizaţi în acest proces. Din
multitudinea fotoelectrozilor studiaţi pe plan mondial şi în laboratoarele din ţara noastră, se vor
prezenta mai amănunţit fotoanozii următori: TiO2, Fe2O3, Ta2Ox, deoarece asupra acestora am
efectuat cercetări şi deţin şi câteva date experimentale. Pentru trasarea caractericticii I-U a unui
fotoanod, am folosit un dispozitiv experimental a cărei schemă poate fi observată în figura de mai
jos :
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Sub iluminare sunt generaţi în semiconductor, electroni şi goluri care sunt orientaţi în
sensuri opuse de către câmpul intern al joncţiunii semiconductor - electrolit.

Golurile sunt injectate în electrolit prin nivelele ionilor OH- care se neutralizează şi în final
degajă oxigen. Electronii ajung prin intermediul circuitului extern la catod, de unde sunt injectaţi
pe nivelele ionilor H+ care se neutralizează şi se degajă hidrogen. În felul acesta se realizează un
circuit electric închis.
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III.OBȚINEREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE SISTEMELOR
DISOCIATIVE ALE MOLECULEI DE APĂ

III.1 FOTOANODUL DIN TiO2
Primul succes experimental la fotoelectroliza apei cu un electrod semiconductor a fost
raportat de Fujishima şi Honda, folosind TiO2 drept anod. De atunci, un număr de laboratoare a
început programe experimentale pentru fotoelectroliză. Au fost investigate multe materiale,
studiindu-se diverse aspecte ale proceselor fotoelectrochimice. Cel mai mult studiat a fost
semiconductorul TiO2. Capacitatea TiO2 de oxidare a apei cu polarizare externă a fost raportată
înaintea experimentului lui Honda şi Fujishima. A fost, de asemenea, raportat că lumina uv
urmăreşte acest efect.
TiO2 se găseşte în trei forme cristaline polimorfe: anatase, brookite şi rutile. Forma cea mai
comună este rutile şi are o simetrie tetragonală. Proprietăţile electrice ale TiO2 au fost intens
studiate şi trecute în revistă, fotoconductibilitatea şi absorbţia optică indică o bandă interzisa de
3,05 eV. Am folosit un electrod de TiO2 dopat cu Ta şi încapsulat în plexiglas şi un contraelectrod
de grafit, scufundaţi într-o soluţie 1N de hidroxid de potasiu (KOH). Electrodul a fost iluminat cu
o lampă de vapori de mercur (HBO 200), bogat în radiaţii ultraviolete. Folosind un circuit adecvat
ca cel din figura anterioară, am măsurat curentul prin electrodul de TiO 2 şi tensiunea dintre
electrozi.
III.1. 1. REZULTATE OBŢINUTE
Au fost folosite trei tipuri de soluţii: 1N KOH în apă distilată obişnuită (fără precauţii
privind impurificările acccidentale), 1N KOH apă tridistilată şi 1N KOH în apă potabilă.
Caracteristicile I—U corespunzătoare pot fi observate în figurile următoare, din care se
remarcă faptul că numai în condiţii de puritate ridicată se constată apariţia unei variaţii bruşte a
curentului electric, corespunzătoare declanşării descompunerii apei:
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Lipsa acestui salt se explică prin injecţia golurilor pe nivelele impurităţilor din electrolit şi
transportarea acestei sarcini de către impurităţi până la catod.
Concluzia care se poate trage după studierea celor două grafice este că impurităţile din
soluţie împiedică sau îngreunează declanşarea descompunerii apei.
III.1. 2. TRATAMENTUL SUPRAFEŢEI
În figura următoare sunt prezentate caracteristicile I-U înainte şi după corodarea suprafeţei
electrodului în HCl timp de 40 minute. Nu se observă nicio influenţă semnificativă.

III.1. 3. INFLUENŢA ILUMINĂRII
S-a studiat dependenţa fotocurentului de scurtcircuit DIf=Isc1 – Isc0 de iluminare. Pentru a
varia intensitatea radiaţiei ultraviolete s-a plasat între lampă şi electrod un număr variabil de lamele
de sticlă identice. Radiaţia ultravioletă este absorbită de sticla obişnuită. În figura de mai jos este
prezentată dependenţa liniară a logaritmului fotocurentului de numărul de lamele:
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III.1. 4. FUNCŢIONAREA CA ELEMENT FOTOVOLTAIC
Celula fotoelectrochimică poate funcţiona şi în regim de element fotovoltaic. Puterea
maximă debitată este de 33 μW. Se constată că factorul de umplere este mic, aceasta datorându-se
rezistenţei seriei ridicate a electrodului: Rs =70 – 80Ω.
Joncţiunea semiconductor-electrolit se poate străpunge la aplicarea unor tensiuni mai mari
de 5 V. În acest caz apare o creştere pronunţată a curentului.

III.2. FOTOANODUL DIN Fe2O3
Pentru a descompune apa la H2 şi O2 cu ajutorul radiaţiilor luminoase, am folosit o celulă
fotoelectrolitică precum cea din figura următoare, unde cele două compartimente au fost despărţite
prin frită.

Ca anod am folosit un semiconductor α-Fe2O3 impurificat cu titan, iar drept catod am
folosit platină. Electrolitul folosit a fost o soluţie 1N NaOH. Ca sursă de lumină am folosit o lampă
de xenon, a cărei lumină a fost focalizată pe suprafaţa semiconductorului printr-o fereastră de
cuarţ.
Pentru ca fotoelectroliza să aibă loc, trebuie îndeplinite condiţiile date de relaţiile 1,2 si 3:
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1) hν > Eg
2) Eg> EFC + e(1,23 + VB +nc)
3) Ufo< U( H+/ H2) - nc
Deoarece condiţia 3 nu este verificată, fotoelectroliza nu poate avea loc prin simpla
scurtcircuitare a electrozilor. De aceea, în serie cu electrodul semiconductor şi contraelectrodul de
Pt s-a conectat o sursă de tensiune stabilizată. Tensiunea aplicată din exterior este cuprinsă între
0,5-1V.
Întrucât compusul α – Fe2 O3 este un izolator ( ρ > 108 Ω m), s-a observat că prin
impurificare cu titan rezistivitatea scade, materialul devenind un semiconductor. Variaţia
rezistivităţii este funcţie de concentraţia titanului. S-a observat că cea mai mică rezistivitate o are
semiconductorul α – Fe2 O3 impuriflcat cu 1% titan.
III.2. 1. OBŢINEREA SEMICONDUCTORULUI
Se foloseşte Fe2O3 obţinut prin descompunerea FeC2O4 (la temp. de 160º C) şi TiO2 de
puritate „purum".
După ce se cântăresc cantităţile respective de Fe2O3 şi TiO2 se amestecă bine într-o „moară
cu bile de oţel”, cu alcool. După amestecare, se usucă Ia 200ºC, iar apoi se calcinează la1100ºC
timp de 2h. După uscare se macină.
a) GRANULAREA (atomizarea)
Materialul astfel obţinut se amestecă cu alcool polivinilic ( liant) foarte bine, prin agitare
continuă. Apoi are loc operaţia de „sitare". Se trece materialul prin site de 0,5mm şi prin site de
0,3mm. Materialul ce trece prin sita de 0,3mm poate fi din nou granulat dacă i se adaugă puţină
apă distilată. Materialul astfel granulat 0,3-0,5mm se lasă să se usuce la aer pe o bucată de hârtie.
b) PRESAREA
După uscare, are loc presarea în matriţe de oţel, unde se aplică o tensiune de 3 tf. Grosimea
semiconductorului este cuprinsă între 1,5-2mm, iar diametrul de 1 cm. După presare, se atinge
matriţa în partea opusă.
c) ELIMINAREA LIANTULUI
Se pun pastilele într-un cuptor la 200°C( max,).
d) TRATAMENTE TERMICE
Pastilele astfel obţinute se pun pe nacele de sintercorund şi se introduc în cuptoare.
Temperatura trebuie să crească cu200ºC/h până la 1.500 ºC. Răcirea are loc invers.
e) CONTACTE METALICE (OHMICE)
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Pentru a se putea face măsurători, este necesar să se realizeze contacte ohmice. Dacă
acestea se fac direct pe semiconductor, are loc o modificare a rezistivităţii semiconductorului. De
aceea, această operaţie are loc în două etape:
- adăugarea de oxid de staniu pe suprafaţa pastilei. Pentru aceasta, se vor pune pastilele pe
nişte nuclee de oţel, într-un cuptor rotitor şi se încălzesc pâna la temperatura de vaporizare a
soluţiei cu care are loc stropirea, (SnCl4 + CH3COOH + C2H50H ).
Se încălzeşte treptat cuptorul; când a atins temperatura de vaporizare, se va stropi în trei
etape cu pauze de 5 minute.
-argintarea semiconductorului. Pe partea la care se va realiza contactul metalic, se va
adăuga un strat subţire din următorul amestec: 50 g de pastă de argint 200L cu 7,5 g Sn cu
granulaţia 60. Acest amestec se păstrează în vase închise ferite de umezeală. Apoi are loc uscarea
la temperatura de 500ºC. Prin lipire cu ciocanul de lipit se pune un conductor pe partea argintată.
Feţele laterale şi cu contactul ohmic au fost protejate cu o răşină epoxidică.
S-a preparat un lot de 25 de semiconductori. Din aceştia s-a ales semiconductorul de 1%
titan, deoarece are cea mai mică rezistivitate, semiconductor pe care l-am folosit în continuare la
determinările experimentale.
III.2. 2. REZULTATE OBŢINUTE
Măsurătorile au fost făcute într-o celulă fotoelectrochimică obişnuită, ca cea anterioară. Ca
electrolit am folosit NaOH de concentrații 1N şi 2N. În serie cu electrodul semiconductor s-a
conectat o sursă de tensiune şi o rezistenţă de sarcină. Au fost înregistrate caracteristicile curent tensiune( I-U ) la întuneric şi la lumină.
Rezultatele obţinute sunt trecute în tabelele 1 şi 2, în care dacă I este fotocurentul în
prezenţa iluminării, atunci, după încetarea iluminării, fotocurentul variază după o lege de forma :
I = I0exp (-t/ζ )
În relaţia de mai sus ζ are dimensiunea ( timp ), este cuprins între 5 şi 15 secunde şi
reprezintă timpul de relaxare.

TABELUL III.2. 2. 1. ( NaOH 1N )
Nr.
crt.
1
2

U (V)
0,00
0,05

I întuneric
+ I foto zi
4,00
7,25

I
Întuneric
3,00
6,50
45

I foto zi –
I întuneric
1,00
0,75

I2
1,00
0,56

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

12,00
14,00
17,75
20,00
22,00
24,00
28,00
27,5
29,5
33,00
37,50
44,00
46,00
47,75

11,5
13,50
17,00
18,50
21,50
22,50
25,50
24,00
26,50
29,50
33,00
39,50
41,00
42,00

0,50
0,50
0,75
1,50
0,50
1,50
2,50
3,50
3,00
3,50
4,50
4,50
5,00
5,75

0,25
0,25
0,56
2,25
0,25
2,25
6,25
12,25
9,00
12,25
20,25
20,25
25,00
33,06

TABELUL III.2. 2. 2. ( NaOH 2N )
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

U (V)
0,00
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,80
0,90
1,00

I întuneric
+ I foto zi
1,50
3,00
4,50
8,00
10,50
13,75
15,50
17,00
19,50
22,00
24,50
25,50
27,50
28,75
30,50
35,50
38,50

I
Întuneric
1,00
2,50
4,00
7,50
9,50
12,50
13,50
15,00
17,50
19,50
21,75
23,00
25,00
26,00
27,50
29,00
32,00

I foto zi –
I întuneric
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
1,25
2,00
2,00
2,00
2,50
2,75
2,50
2,50
2,75
3,00
6,50
6,50

I2
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
1,56
4,00
4,00
4,00
6,25
7,56
6,25
6,25
7,56
9,00
42,25
42,25

Eficienţa semiconductorului α–Fe2O3 impurificat cu titan poate fi îmbunătăţită prin
studierea parametrilor ce intervin în procesul de obţinere a semiconductorului, prin modificarea
materialelor de impurificare şi a granulaţiei foto-semiconductorului. Randamente mari s-ar putea,
de asemenea, obţine, dacă s-ar putea aduce spectrul de absorbţie al apei în vizibil (apa este
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transparentă, şi pentru a o descompune trebuie o radiaţie de190 nm). Acest lucru s-ar putea face
prin colorarea apei folosind diferiţi pigmenţi.

III.3. FOTOANODUL DIN Ta2 Ox
În studiul de faţă s-au folosit fotoanozi din oxizi superiori de tantal, Ta2Ox cu x cuprins
între 2 şi 5, depuşi pe electrod de tantal şi cu contraelectrod din platină, în diferite soluţii de
electroliţi de concentraţie cunoscută. Fotoanodul este iluminat cu o lampă cu vapori de mercur, ce
prezintă o emisie de radiaţii bogate în ultraviolete. Folosindu-se un dispozitiv asemănător cu cel
de la fotoliza cu electrod din Fe2O3, se măsoară curentul prin electrodul din x oxid de tantal şi
tensiunea dintre electrozi. Pentru a avea loc, trebuie îndeplinite condiţiile impuse de relaţiile 1,2 şi
3 de la capitolul anterior. Întrucât ecuaţia 3 nu este verificată, fotoelectroliza nu va avea loc. De
aceea, celula se conectează la o sursă de tensiune exterioară, stabilizată, a cărei tensiune poate fi
variată între 0,5 şi 1,5 volţi.
III.3. 1. VALORI OBŢINUTE EXPERIMENTAL
Anozii din oxizi superiori de tantal constau în plăcuţe de tantal cu dimensiunile 10 x 20 x
0,8 mm, care au fost oxidate anodic într-o soluţie de acid ortofosforic 0,1% la temperatura de 70 75ºC, un curent de 0,5 A şi o tensiune variind între 40 şi 185 V.
Iniţial s-a lucrat cu întreg spectrul sursei, când s-a determinat variaţia fotocurentului în
funcţie de lungimea de undă, apoi s-a utilizat lumina monocromatică din domeniul de absorbţie
maximă a fotoanodului.
Drept electroliţi s-au utilizat soluţii de acid percloric, acid sulfuric şi acid clorhidric de
concentraţii 1 N, 2 N, 5 N.
În tabelele următoare se prezintă rezultatele experimentale obţinute la diferite concentraţii
ale electrolitului, fotoanodul fiind α-Ta2Ox iar electrolitul folosit fiind soluțiile de acid percloric
de concentrații 1N, 2N și respectiv 5N.
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TABELUL III.3.1.1. ( HClO4 1N )
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

U (V)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

U (V)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

I întuneric
I
I foto zi –
+ I foto zi
Întuneric
I întuneric
0,08
0
0,08
0,11
0
0,11
0,12
0
0,12
0,14
0
0,14
0,16
0
0,16
0,17
0
0,17
0,19
0
0,19
0,22
0
0,22
0,23
0,02
0,21
0,25
0,04
0,21
0,27
0,05
0,22
0,38
0.08
0,30
0,48
0,1
0,38
0,59
0,21
0,38
0,68
0,32
0,36
0,75
0,37
0,38
0,78
0,40
0,38
0,80
0,41
0,39
0,82
0,43
0,39
TABELUL III.3.1.2. ( HClO4 2N )
I întuneric
I
I foto zi –
+ I foto zi
Întuneric
I întuneric
0,08
0
0,08
0,11
0
0,11
0,12
0
0,12
0,20
0
0,20
0,23
0
0,23
0,27
0
0,27
0,31
0,03
0,28
0,36
0,06
0,30
0,42
0,10
0,32
0,47
0,12
0,35
0,52
0,15
0,37
0,61
0,17
0,44
0,69
0.24
0,44
0,70
0,26
0,44
0,87
0,44
0,43
0,96
0,45
0,51
0,99
0,47
0,52
1,01
0,48
0,53
1,03
0,50
0,53
TABELUL III.3.1.3. ( HClO4 5N )
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I2
0,006
0,012
0,014
0,019
0,025
0,028
0,036
0,048
0,044
0,044
0,048
0,090
0,144
0,144
0,129
0,144
0,144
0,152
0,152

I2
0,006
0,012
0,014
0,040
0,052
0,072
0,078
0,090
0,102
0,122
0,136
0,193
0,193
0,193
0,184
0,260
0,270
0,280
0,280

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

U (V)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

I întuneric
+ I foto zi
0,19
0,23
0,27
0,31
0,35
0,40
0,44
0,49
0,53
0,57
0,61
0,69
0,78
0,90
1,01
1,10
1,16
1,19
1,22

I
Întuneric
0
0
0
0
0
0,05
0,08
0,12
0,13
0,18
0,22
0,31
0.40
0,48
0,51
0,54
0,57
0,60
0,63

I foto zi –
I întuneric
0,19
0,23
0,27
0,31
0,35
0,35
0,36
0,37
0,40
0,39
0,39
0,38
0,38
0,42
0,50
0,56
0,59
0,59
0,59

I2
0,036
0,052
0,096
0,096
0,122
0,122
0,129
0,136
0,160
0,152
0,152
0,144
0,144
0,176
0,250
0,313
0,348
0,348
0,348

III.4. CONCLUZII
Studiile efectuate au avut în vedere obţinerea de fotoanozi din materiale noi şi studiul
comportării acestora în diferite soluţii de electroliţi şi în diferite condiţii de iluminare.
Concluziile cele mai importante sunt legate de modul de preparare a suprafeţei şi de tipul
soluţiei folosite. Puritatea soluţiei şi gradul scăzut de impurificare a suprafeţei, după cum a rezultat
din studiu, sunt condiţii deosebit de necesare în realizarea celulelor fotoelectrochimice. Gradul
scăzut de impurităţi pe suprafaţă conduce la un curent de întuneric mic şi deci la o tensiune în gol
mare. Puritatea soluţiei conduce la creşterea rezistenţei care "şuntează" procesul de descompunere
a apei, şi deci la un curent de prag mai mic, necesar apariţiei descompunerii apei. În acelaşi timp,
o soluţie curată "murdăreşte" mai lent, în timp, suprafaţa semiconductorului.
Se poate observa că pragul de variaţie bruscă a fotocurentului cu tensiunea, în domeniul de
descompunere a apei, este influenţat de natura şi concentraţia electrolitului, micşorându-se odată
cu creşterea concentraţiei. În acelaşi timp, tensiunea la care începe descompunerea apei se
micşorează cu creşterea concentraţiei în electrolit, în majoritatea cazurilor situându-se sub
tensiunea de 1,10 V.
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Un rol important în procesul de fotoelectroliză îl are modul de preparare a fotoanodului,
cu performanţe ridicate în domeniul absorbţiei maxime și activitatea lui fotoelectrocatalitică.
Natura şi compoziţia soluţiei solide a peliculei fotoactive influenţează mult activitatea sa
fotoelectrocatalitică, aceasta fiind maximă în domeniul lungimilor de undă cu absorbţie maximă.
Gradul de impurificare conduce la modificarea pragului curentului de întuneric şi fotocurentului,
cât şi a tensiunii de descărcare a oxigenului şi hidrogenului.
Deşi până în prezent randamentele electrolizei apei cu astfel de electrozi sunt mici în
comparaţie cu cele ale electrolizei normale, se fac cercetări pentru creşterea acestor randamente.
În vederea realizării acestui obiectiv, atenţia se îndreaptă spre aprofundarea fenomenelor de
interfaţă şi asupra cercetării materialelor din care sunt confecţionaţi electrozii.
Toate acestea pot duce în continuare la rezultate interesante în ceea ce priveşte
performanţele celulelor fotoelectrolitice, cât şi costul acestora .
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