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1. 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 etc. 

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. 
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Datorită dezvoltării rapide a ştiinţei, individul este 

copleşit de informaţie, societatea merge spre o 

intelectualizare a muncii, iar oamenii trebuie să se 

adapteze rapid. În aceste condiţii rolul şcolii şi al 

învăţământului devine esenţial. 

Învăţământul contemporan trebuie să pună accentul 

pe utilizarea metodelor de gândire, de lucru experimental, 

de exerciţiu, să dezvolte la elevi dorinţa de cunoaştere prin 

efort propriu, folosindu-se atât formele şi tehnicile de 

autoînvăţare, cât şi multitudinea de informaţii existente 

permanent. Învăţământul, ca şi alte domenii, reprezintă un 

univers al noutăţii, al unei permanente înnoiri, în care 

practicile aplicate şi învăţate odată riscă să-şi piardă 

valabilitatea rapid. Ele trebuie să fie mereu reconsiderate, 

adaptate noilor condiţii şi cerinţe pentru a rămâne viabile şi 

actuale, expresie a celor mai recente experienţe şi 

cercetări pedagogice. 

Alături de celelalte ramuri ale cunoaşterii umane, 

chimia modernă este unul din factorii de importanţă 

hotărâtoare în rezolvarea diverselor probleme ale 

universului. Intervenţia ei este universală, ea furnizează 

soluţii noi în diferite domenii de activitate: agricultură, 

alimentaţie, medicină, farmacie, construcţii, 
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microelectronică etc., creează noi surse de materii prime, 

găseşte căi de prevenire şi combatere a poluării etc. 

Însuşirea cunoştinţelor de chimie este o cerinţă a 

vieţii. Formarea unui om cult, educat, care să înţeleagă 

realitatea existentă, nu se poate realiza fără aportul 

chimiei. Materia vie şi nevie sunt studiate de chimie aşa 

cum am arătat deja, în strânsă interdependenţă cu 

celelalte ştiinţe. 

Pe lângă rolul formativ-educativ, conceput în 

perspectiva educaţiei permanente, chimia anorganică 

este o ştiinţă aplicativă, care pătrunde în esenţa 

fenomenelor chimice, relevă cauzalitatea şi relaţiile dintre 

fenomene, relaţiile dintre proprietăţile substanţelor şi 

structura acestora. 

Chimia este o ştiinţă cuprinzătoare, de aceea este 

necesar un studiu sintetic şi selectiv, putem face o 

delimitare clară între "chimia ca ştiinţă" şi "chimia ca 

disciplină”,  ultima reprezentând în esenţă obiectivele 

urmărite prin predarea acestui obiect la nivelul unui sistem 

de învăţământ. Chimia ca disciplină şcolară aduce o 

contribuţie însemnată în pregătirea generală a elevilor, 

atât practică dar şi teoretică. Învăţarea chimiei este 

dependentă de: 
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-modul de stabilire şi definire a obiectivelor 

instructiv-educative pe capitole, teme, lecţii şi accentuarea 

caracterului lor operaţional; 

-structurarea raţională a conţinutului chimiei; 

-valorificarea metodelor de predare-învăţare în 

modul de proiectare şi organizare a diferitelor situaţii de 

învăţare în scopul realizării obiectivelor 

instructiv-educative; 

-elaborarea unor instrumente de evaluare a 

performanţelor elevilor, reglarea şi perfecţionarea 

procesului prin intermediul rezultatelor obţinute. 

În condiţiile actuale, când asistăm la progrese 

rapide, omul fiind permanent pus în situaţia de a se adapta 

tot mai mult, ideea unei abordări sistemice a procesului de 

instruire a elevului se impune categoric. 

Caracterul de sistem antrenează în dinamica sa 

elemente pornind de la obiective şi terminând cu 

evaluarea, ce este un răspuns integrat în sistemul însuşi. 

Evaluarea se face în funcţie de obiective, iar obiectivele 

noi pot decurge din rezultatele evaluării. 

Problema definirii logice se află într-o situaţie bizară, 

greu de înţeles. Dacă a defini înseamnă a delimita, a fixa 

limitele sau graniţele, atunci definirea logicii ca ştiinţă şi a 
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oricărei alte ştiinţe care evoluează sub ochii noştri şi în a 

cărei dezvoltare nu pot fi întrezărite limite, este ineficientă. 

De aceea, fizicienii, matematicienii nu se preocupă 

de definirea propriilor discipline, mulţumindu-se doar cu 

expunerea rezultatelor obţinute, cu căutarea de noi soluţii 

teoretice şi a aplicaţiilor acestora. Şi totuşi logica 

presupune a cunoaşte satisfăcător actele sau procesele şi 

felul în care se condiţionează logic-necesar unele pe 

altele. Problema fundamentală a cercetărilor de logică 

apare pe fondul interacţiunii a trei lumi distincte: lumea I 

(constă în totalitatea obiectelor, proceselor, fenomenelor 

care împreună formeazâ sistemul de referinţă al 

individului), lumea a II-a (este lumea limbajului, adică a 

sistemului de semne prin care se comunică şi care 

constituie veşmântul în care iau naştere şi fiinţează 

gândurile, actele noastre spirituale), lumea a IlI-a (este 

lumea noastră interioară şi constă în totalitatea obiectelor, 

proceselor, fenomenelor ideale, subiective care împreună 

formează ceea ce se numeşte „conştiinţă”). De fapt, logica 

se adresează direct conştiinţei fără de care niciun gând şi 

nicio informaţie n-ar putea exista, aşa cum nu există 

construcţie fără fundaţie. 
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Explicarea fenomenelor, proceselor, structurii, 

decurg una din cealaltă în mod raţional. 

Putem spune că logica ne ajută să diferenţiem 

raţionalul de iraţional, adevărul de neadevăr, ne ajută să 

cântărim valoarea argumentelor, afirmaţiilor, a concluziilor 

şi opiniilor noastre. 

 

 

7. 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. In realitate însă, aceste valori sunt mult 

mai mari. Este suficient să amintim că suprapotenţialul la 

degajarea oxigenului este influenţat de factori ca: pH - ul 
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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. 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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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. 

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 

electrolizi 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: 
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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. 
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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 60-70% iar consumul specific al acestor 

electrolizoare este de aproximativ 10 Kwh/Nm3 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 
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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 

(60-71%). Principiul unei celule de electroliză cu electrolit 

solid organic este prezentat în figura următoare: 
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În figura următoare este dată schema unei celule 

cu electrolit solid anorganic ( ZrO2-Y2O3 sau Yb2O3 ), 

propusă de "General Electric": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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sunt mult mai ieftine decât cele electrochimice sau 

fotoelectrochimice, iar "rata de asimilare" a tehnologiilor 

termochimice este mai înaltă decât pentru cele 

electrochimice. 

 

4. 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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma acestor reacţii revine la descompunerea netă 

a moleculei de apă: 

 H2O→H2 + 1/2 O2 
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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.  
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S-a proiectat astfel următorul ciclu: 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

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. 
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5. CICLURI TERMOCHIMICE HIBRIDE 

 

În literatura de specialitate se menţionează şi alte 

direcţii promiţătoare de obţinere a oxigenului, 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: 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

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: 

 

 

 

Acidul sulfuric rezultat este supus descompunerii 

termice, obţinându-se oxigen şi regenerând dioxidul de 

sulf care se recirculă la electroliză: 

 

 

 

Efectul termic global este de 68,31 Kcal/mol. 
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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%. 

 

 

6. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate că din punct de vedere termodinamic, 

secvenţial, reacţiile sunt posibile, realizarea acestui ciclu 

complex întâmpină unele dificultăţi. Mai uşor de realizat 
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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. 

 

 

7. PROCEDEE BIOCHIMICE 

 

Cercetându-se mecanismul fotosintezei naturale, 

s-a pus problema obţinerii oxigenului 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; 

-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. 
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8. 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 : 

 

 

 

 

 

 

Situaţia la cei doi electrozi va fi următoarea: 
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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 : 

 

 

 

 

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. 

 

9. DESCOMPUNEREA APEI PRIN FOTOLIZĂ  

ŞI FOTOELECTROLIZĂ 

 

Studiul sistemelor fotoelectrochimice a generat 

două direcţii în conversia energiei solare, şi anume fotoliza 
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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 electrod-electrolit 

(fotoliza cu semiconductori), sau catalizatori fotochimici în 

fază omogenă. 

Descompunerea apei lichide în oxigen şi hidrogen 

este o reacţie puternic endotermă. 

 

 

 

 

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 
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importantă din energia solară şi care poate distribui 

această energie apei. Procesele ce ar avea loc sunt 

prezentate mai jos: 

 

 

 

 

 

 

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 
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interzise (cu un potenţial 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 



30 

 

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. 

 

10. 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 
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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 TiO2 şi tensiunea dintre 

electrozi. 
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10.1. 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. 

 

10.2. 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. 
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10.3. 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: 

 

 

 

 

 

 

 
numărul de lamele 
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10.4. 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 – 80. 

Joncţiunea semiconductor-electrolit se poate 

străpunge la aplicarea unor tensiuni mai mari de 5 V.   În 

acest caz apare o creştere pronunţată a curentului. 

 

10.5. CONCLUZII 

 

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 
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mic, necesar apariţiei descompunerii apei. În acelaşi timp, 

o soluţie curată "murdăreşte" mai lent în timp suprafaţa 

semiconductorului. 

 

11. 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. 
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Pentru ca fotoelectroliza să aibă loc, trebuie 

îndeplinite condiţiile date de relaţiile 1,2 si 3: 

1) hν > Eg 

2) Eg> EFC + e(1,23 + VB +nc) 

3) Uf
o< 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 > 

10 -8 Ω/cm), 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. 

 

11.1. OBŢINEREA SEMICONDUCTORULUI 

 

Se foloseşte Fe2O3 obţinut prin descompunerea 

FeC2O4 (la temp. de 160º C) şi TiO2 de puritate „purum". 
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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. 
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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) 

 

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 ). 
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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. 

 

11.2. REZULTATE OBŢINUTE 

 

Măsurătorile au fost făcute într-o celulă 

fotoelectrochimică obişnuită, ca cea anterioară. Ca 

electrolit am folosit NaOH2N şi IN. În serie cu electrodul 

semiconductor s-a conectat o sursă de tensiune şi o 
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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 1 
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Tabelul 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. CONCLUZII 

 

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 
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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 . 

Eficienţa semiconductorului α – Fe2 O3 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 

fotosemiconductorului. Randamente mari s-ar putea, de 

asemenea, obţine, dacă s-ar putea aduce spectrul de 

absorbţie al apei în vizibil (apa este transparentă, şi pentru 

a o descompune trebuie o radiaţie de190 nm). Acest lucru 

s-ar putea face prin colorarea apei folosind diferiţi 

pigmenţi. 

 

12. FOTOANODUL DIN Ta2 Ox 

 

În studiul de faţă s-au folosit fotoanozi din oxizi 

superiori de tantal, Ta2 Ox 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, 
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ce prezintă o emisie de radiaţii bogate în ultraviolete. 

Folosindu-se un dispozitiv asemănător cu cel de la fotoliza 

cu electrod din Fe2 O3,  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. 

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. Drept electroliţi s-au 

utilizat soluţii de acid percloric, acid sulfuric şi acid 

clorhidric de concentraţii 1 N, 2 N, 5 N. 

 

12.1. VALORI OBŢINUTE EXPERIMENTAL 

 

Studiile efectuate au avut în vedere obţinerea de 

fotoanozi din materiale noi şi studiul comportării lor 
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electrochimice în sistemul: Pt/electrolit apos / electrod de 

lucru. 

 

Tabelul 3 ( HClO4 1N ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. În tabelele 

următoare se prezintă rezultatele experimentale obţinute 
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la diferite concentraţii ale electrolitului, fotoanodul fiind 

α-Ta2 O5 . 

 

 

Tabelul 4 ( HClO4 2N ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) REZULTATE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA 

    LOR 
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Tabelul 5 ( HClO4 5N ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. REZULTATE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA 

LOR 

 

Studiile efectuate au avut în vedere obţinerea de 

fotoanozi din materiale noi şi studiul comportării acestora 
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în diferite soluţii de electroliţi şi în diferite condiţii de 

iluminare. 

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. 

În concluzie, în procesul de foteelectroliză a apei, 

un rol important îl are modul de preparare a fotoanodului, 

cu performanţe ridicate în domeniul absorbţiei maxime, 

activitatea lui fotoelectrocatalitică, cât şi concentraţia şi 

natura electrolitului. 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. 
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