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INTRODUCERE 
Această teză de doctorat are ca scop îmbunătățirea și dezvoltarea de noi materiale cu 

schimbare de fază (Phase Change Materials - PCM) pentru aplicații de stocare sezonieră a 
energiei termice în domeniul temperaturilor medii. Aceste noi materiale sunt importante 
deoarece se pot adresa atât clădirilor comerciale cât și celor rezidențiale pentru încălzirea 
spațiului acestora în timpul iernii folosind energia colectată în timpul verii de sistemele termice 
colectoare, ajutând astfel la o protejare cât mai mare a mediului. Importanța și conceptele 
derivate vor fi prezentate în capitolele următoare. 

Tema de cercetare propusă în această lucrare de doctorat are ca obiective: 
 Îmbunătățirea și dezvoltarea de noi materiale cu schimbare de fază (PCM) pentru 

aplicații de stocare sezonieră a energiei termice verzi la temperaturi medii. 
 Studiul unei serii de soluții experimentale pentru creșterea capacității de stocare a 

energiei termice utilizând PCM-uri pe bază de alcooli zaharați prin abordarea unor metode de 
creștere controlată a suprafeței de schimb concomitent cu controlul procesului de cristalizare la 
subrăcire. 

 Elaborarea unui proces simplu de impregnare hidrotermală permițând 
funcţionalizarea spumelor de carbon cu ZnO nanostructurat cu morfologie „tip floare” care 
permit controlul proprietăților acestor suprafețe pentru a evita cristalizarea alcoolilor zaharați 
selectați pentru  materialele cu schimbare de fază ( Mannitol, Erytritol, Xylitol) în timpul 
ciclurilor termice în sistemul de stocare a energiei termice. 

 Studiul mecanismelor de funcționare a materialelor carbonice de înglobare cu 
particule de ZnO pentru controlul proprietăților superficiale la interfața substrat/PCM. 

 Studierea stabilității termice a sistemului compozit obținut prin metode de analiză 
termică. 

 
Capitolul 1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniu pe plan internațional, raportat 

la cele mai recente referințe din literatură 
În acest capitol sunt prezentate principalele cerințe ale materialelor cu schimbare de fază 

pe bază de aliaje moleculare ale alcoolilor zaharați, clasificarea lor, îmbunătățirea transferului 
de căldură a PCM-urilor, creșterea suprafeței specifice de schimb – încapsularea aliajelor 
moleculare pe bază de alcooli zaharați (MASA). 

Capitolul începe cu o descriere a cerințelor de bază ale unui material ce poate fi folosit 
ca material cu schimbare de fază. De obicei, un material nu este în măsură să îndeplinească 
toate cerințele și de aceea este nevoie de un aliaj. 

Temperatura la care are loc schimbarea de fază și entalpia de topire mai mare reprezintă 
două dintre cele mai importante cerințe ale unui material cu schimbare de fază. Aceste materiale 
trebuie să îndeplinească scopul lor, și anume, să stocheze și să elibereze căldură. Principalele 
cerințe pot fi grupate în cerințele fizice, tehnice și economice. 

Alcoolii zaharați sunt o clasă destul de nouă de materiale, prin urmare, există puține 
informații generale disponibile. Aceștia au temperaturi de topire în intervalul 90-200°C, iar  
masa specifică a entalpiei de topire este relativ ridicată în majoritatea cazurilor. În plus, 
densitatea lor este de asemenea mare, ceea ce duce la un volum mare specific al entalpiei de 
topire. Spre deosebire de multe alte materiale organice alcoolii zaharați au și subrăcirea stabilă. 
Alcoolii zaharați nu sunt dăunători mediului înconjurător. Alcoolii zaharați comuni care se 
găsesc în natură și se folosesc pe scară largă în industria alimentară sunt: Manitolul, Eritritolul, 
Xilitolul, Sorbitolul și Galactitolul (Dulcitolul). Eritritolul și Xilitolul sunt folosiți pentru a 
înlocui zahărul ca îndulcitor. 

Creșterea conductivității termice a alcoolilor zaharați se poate face prin utilizarea unor 
structuri poroase pe bază de carbon special proiectate prin înglobarea unor nanoparticule și 
creșterea suprafeței specifice de schimb termic prin micro-încapsularea lor în matrice 
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anorganice sau hibride. Din punct de vedere al costurilor, toate aceste lucruri se vor face la 
preturi foarte avantajoase. 

Aliajele moleculare oferă o modalitate ușoară de reglare a punctului de topire care, de 
obicei, conduce la creșterea în mod semnificativ a densității de energie. Mai mult decât atât, 
atunci când aliajul are puncte eutectice, temperaturile de topire sunt mai scăzute decât cele ale 
componentelor individuale. 

Aliajele moleculare pe bază de alcooli zaharați au următoarele avantaje: au costuri 
scăzute; sunt materiale de stocare ecologice (nu sunt toxice sau corozive); depozitarea pe 
termen lung duce la reducerea semnificativă a pierderilor termice; ajustarea intervalului 
punctului de topire la temperaturi de aproximativ 70°C până la 180°C; densitatea de energie se 
așteaptă să fie mai mare de 200kWh/m3; depozitarea căldurii eliberate la temperaturi înalte cu 
reducerea puterii necesare. 

Contrar aplicațiilor de stocare pe termen scurt, stocarea sezonieră necesită putere de 
descărcare mai scăzută în comparație cu volumul de stocare. Evoluția spumelor de carbon 
personalizate vizează atingerea unui echilibru între cost, conductivitatea termică macroscopică 
și densitatea energiei materialului final (gazdă + aliaje moleculare pe bază de alcooli zaharați).   

Sinteza mediului poros poate fi realizată utilizând diferite forme dure și moi și folosind 
numeroși precursori de carbon (de exemplu zaharuri, alcooli și multe altele). Modelul este 
atractiv, pentru că este relativ ieftin datorită posibilității de a alege dintr-o mare varietate de 
precursori ieftini. Totodată, structurile fabricate pot îndeplini cerințele aplicației de stocare a 
energiei verde sezonieră în ceea ce privește porozitatea, interconectarea și conductivitatea 
termică a porilor. 

 
Capitolul 2. Contribuții teoretice privind metode de obținere și funcţionalizare a 

materialelor oxidice complexe pentru mediu și energie verde 
În acest capitol sunt prezentate sinteza hidrotermală a pulberilor ceramice 

nanostructurate, aplicațiile proceselor hidrotermale în sinteza pulberilor ceramice 
nanostructurate ultradisprese, mecanismul, termodinamica și cinetica reacțiilor hidrotermale, 
factorii care influențează procesele de sinteză hidrotermală a pulberilor ceramice 
nanostructurate, metodologiile sintetice de bază și metode de funcţionalizare a substratului de 
carbon. 

Datorită stabilității chimice, conductivității electronice, abilității de a intercala specii 
electrochimice active și capacității de sorbție, carburile nanostructurate sunt materiale 
interesante pentru o serie de aplicații legate de stocarea energiei.  

Avantaje pot fi obținute și prin modificarea peretelui de carbon sau compoziției 
suprafeței. În această secțiune se evidențiază aplicațiile materialelor avansate pe bază de carbon 
mezoporos și macroporos cu un accent special pe efectele de funcționalizare a carbonului pentru 
fiecare aplicație. În timp ce s-au făcut progrese enorme în sintezele materialelor avansate pe 
bază de carbon poros cu noi morfologii, oportunitățile interesante rămân pentru funcționalizarea 
acestor materiale, dar și pentru optimizarea proprietăților acestora pentru aplicații specifice. 
Adaosul grupărilor de suprafață permite modificarea texturii porilor, umectarea și reactivarea 
suprafeței. Umectarea porilor, hidrofobicitatea suprafeței și hidrofilia depind de tipul prezent 
de grupări funcționale și de determinarea penetrării reactanților în sistemul de pori. Ca materiale 
carbonice sintetizate produse prin carbonizarea la temperaturi înalte sunt hidrofobe și potrivite 
pentru preluarea componentelor în ulei, substanțe aromatice și alte sisteme nepolare. 
Proprietățile superhidrofobe pot fi realizate prin fluorurare.  

Oxidarea suprafeței, sulfonarea sau introducerea altor grupări încărcate face suprafețele 
porilor mai accesibile pentru fluidele polare. 

În ceea ce privește reactivitatea suprafeței, capacitatea de a stabili grupări carboxil, 
grupări benzen para-funcționalizate și legături duble reactive pe suprafață, cărbunele poros 
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asigură puncte de ancorare pentru nenumărate alte grupări organice. În prezent funcţionalizarea 
electrochimică pare a fi metoda optimă.  

Numărul de metode de funcţionalizare care au fost aplicate la materialele avansate pe 
bază de carbon poros este în creștere, dar se poate și o creștere mai semnificativă dacă este 
ajutat de domeniul chimiei organice de sinteză. Este de dorit un control mai bun asupra 
densității, stabilității și locației specifice de suprafață a grupărilor funcționale. În silicații 
mezoporoși, încorporarea mai multor grupări funcționale ar putea fi mai avantajoasă pentru 
unele sisteme și abordările similare folosite pentru carburi poroase.  

Condițiile de încălzire au o mare influență asupra structurii porilor și performanța  
spumei de carbon. Spuma de carbon cu o dimensiune mai mare a porilor are porozitate mai 
mare, densitate mai mică, putere compresivă impresionant mai mare și pori mai interconectați.  

Când grupele funcționale nu sunt incluse în mod direct în timpul sintezei materialelor 
de carbon poros, oxidarea controlată  poate fi utilizată pentru a introduce grupări conținând 
oxigen pe suprafața de carbon și pregătirea probei pentru modificările ulterioare, prin 
interacțiuni covalente, electrostatice în legăturile de hidrogen. Oxidarea controlată 
îmbunătățește capacitatea de umectare a porilor de solvenți polari, crește fracția de micropori 
și suprafața de carbon. Modificarea texturii probei are loc, de asemenea, prin activarea 
carbonului cu KOH sau CO2. 

Materialele de carbon poros funcționalizate cu grupările de acid sulfuric au fost 
investigate ca potențiali catalizatori acizi-solizi prietenoși cu mediul. Carbonul funcționalizat 
elimină nevoia de acizi lichizi în anumite reacții catalitice și poate fi refolosit de mai multe ori. 

Modificarea suprafeței poate schimba drastic proprietățile fizice ale materialelor 
carbonice. Fluorurarea este folosită pentru a crea o suprafață de carbon hidrofob. 

 
Capitolul 3. Metodologia cercetărilor și tehnici de analiză utilizate pentru 

realizarea obiectivelor tezei 
Acest capitol prezintă sinteza hidrotermală și atașarea nanoparticulelor coloidale de 

ZnO in-situ în interiorul structurilor poroase de carbon, influența temperaturii și presiunii 
asupra vitezei de reacție în soluție, metode de analiză a sistemelor oxidice complexe cu aplicații 
în mediu și energie verde: metode termice, FT-IR, DRX, metode imagistice, schema fluxului 
tehnologic de laborator.  

Spumele de carbon au fost funcționalizate prin impregnarea acestora cu particule 
nanostructurate de ZnO cu morfologie „flower-like”. În acest fel se pot controla  interacțiunile 
de interfață cu ajutorul unor alcooli zaharați bazându-se pe schimbarea de fază a materialelor 
pentru dezvoltarea unor aplicații de stocare a energiei termice. Funcţionalizarea suprafețelor de 
carbon este necesară pentru a reducere cât mai mult posibil probabilitatea de nucleație 
eterogenă.  

Metodele pentru dezvoltarea suprafețelor de carbon funcționalizat cu încorporarea unei 
faze secundare în interiorul cadrelor de carbon sunt clasificate în trei grupe majore: 
impregnarea, reacțiile de transfer metalic și spumele compozite. Metodele de impregnare sunt 
utilizate pe scară largă, deoarece sunt mai ușor de efectuat și mai puțin costisitoare în favoarea 
oxizilor metalici. 

Metoda hidrotermală propusă este avantajoasă deoarece prin folosirea acesteia se obține 
o nucleație omogenă într-un singur pas la temperaturi și presiuni moderate fără efectuarea unui 
tratament termic ulterior într-un vas închis.  

Apariția tehnicilor moderne de nanocaracterizare a contribuit la creșterea interesului 
pentru nanotehnologie la nivel industrial. 

Prin analiză termică (ATD) și calorimetrie diferențială (DSC) se înregistrează variația 
de temperatură a unei probe când temperatura cuptorului crește uniform, în comparație cu o 
probă etalon, termic inertă (de Al2O3). Diferența de temperatură se controlează cu un sistem de 
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termocuplu diferențial. Modificările termice însoțite de variația masei se pot studia prin metode 
termogravimetrice (TG). Analiza termogravimetrică înregistrează variația greutății unei probe 
funcție de temperatură. 

Spectroscopia FT-IR a fost utilizată pentru a determina grupările funcționale pe cărbuni, 
structuri de carbon activat și este de asemenea potrivită pentru investigații de materiale avansate 
pe bază de carbon poros. Pentru a evalua succesul funcționalizării suprafeței de carbon, este 
indicat să se compare spectre de materiale nonfuncționalizate și funcționalizate și să se 
urmărească apariția și dispariția benzilor de absorbție. 

Pentru a determina periodicitatea mezostructurală, geometria porilor și parametrii 
unității celulei de materiale avansate pe bază de carbon mezoporos cele mai utile tehnici sunt 
cele de difracție. Imagistica grupărilor funcționale în probele de carbon poros  s-a realizat prin 
analize de microscopie electronică de baleiaj (SEM). 

 
Capitolul 4. Cercetări privind interacțiunile la interfața substrat carbonic-

acoperiri pe bază de ZnO 
Metodele de impregnare sunt utilizate pe scară largă deoarece acestea sunt relativ ieftine 

și ușor de efectuat. Oxizii metalici și oxizii micști sunt formați în interiorul mezoporilor unui 
substrat de carbon, după o serie de etape care includ impregnarea umedă, uscarea și calcinarea. 

În cazul cercetărilor întreprinse, soluția aleasă pentru a îndeplini condițiile tehnologice  
și pentru a obține filme de ZnO cu grosime controlată numai pe suprafața interioară a porilor a 
constat în utilizarea ureei ca agent de nucleație omogenă a Zn2+ pe suprafața de carbon. 

Pentru estimarea parametrilor de sinteză a filmelor de ZnO pe suprafața porilor de 
carbon prima etapă a constat în evaluarea termodinamică a sistemului Zn-H2O-CO(NH2)2 
folosind software-ul HSC.  

Sinteza in-situ și fixarea nanoparticulelor în porii spumelor de carbon s-a făcut prin 
metoda hidrotermală datorită proprietăților sale excelente de solvent, în apă practic toate 
metalele pot fi dizolvate formând specii hidratate.  

Stabilirea condițiilor optime de reacție ale sistemelor studiate (presiunea, temperatura, 
pH-ul) se poate face prin intermediul calculelor termodinamice, urmărind efectul diferitelor 
variabile asupra sistemelor chimice la echilibru prin simularea condițiilor reale de lucru.  

Majoritatea cercetărilor referitoare la procesul de sinteză hidrotermală se bazează pe 
modelarea inteligentă a reacțiilor hidrotermale, realizată înainte de  începerea experimentelor 
propriu-zise. Această modelare este deosebit de utilă pentru predicția condițiilor experimentale 
de obținere a fazei dorite cu dimensiune și formă controlată.  

Constanta de echilibru a reacției de hidroliză crește cu creșterea temperaturii, ceea ce 
arată avantajele procedeului hidrotermal asupra randamentului de reacție. 

În condiții hidrotermale la 200°C specia solidă majoră formată care este de așteptat să 
precipite în porii carbonului macropors este hidroxi-carbonatul de zinc Zn5(OH)(CO3)2 pe tot 
intervalul de pH. 

Conform predicției realizate, la temperaturi peste 200°C hidroxicarbonatul de zinc se 
transformă total în ZnO. 

 
Capitolul 5. Cercetări privind metodele de obținere și caracterizare a spumelor 

carbonice 
Atașarea nanoparticulelor de ZnO pe suprafața interioară a spumelor de carbon. 

Procedură experimentală 
Probele de spumă de carbon selectate au fost tratate la suprafață prin fierbere în soluție 

1M de acid azotic timp de o oră pentru a crea o suprafață suplimentară de grupări funcționale 
și prin urmare are loc îmbunătățirea suprafeței de fixare reactivă a nanoparticulelor de ZnO.  
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Azotatul de zinc tetrahidratat Zn(NO3)2*4H2O a fost cântărit și dizolvat în apă distilată 
pentru a obține o soluție ce nitrat de zinc 0,1M.  Pulberea de uree analitic pură NH2CONH2 a 
fost dizolvată în apă distilată pentru a se obține o soluție de concentrație 0,2M uree. Cele două 
soluții au fost apoi amestecate prin agitare.  

Probele de spumă de carbon tratate în acid azotic au fost scufundate într-o autoclavă 
vertical, această autoclavă conținând amestecul de azotat de zinc și uree cu un raport 
stoichiometric între uree și Zn (II). După închiderea autoclavei, probele imersate au fost tratate 
hidrotermal timp de 2 ore în vase de teflon la o temperatură maximă de 250°C și presiune 
autogenă corespunzătoare (presiunea gazului deasupra soluției). După terminarea programului 
experimental probele au fost extrase din autoclavă, iar vasul de teflon a fost clătit cu apă 
distilată. Probele au fost tăiate în mai multe părți pentru a se putea face toate caracterizările 
chimice, structurale și termice necesare.  

Pulberea albă de carbonat bazic de zinc hidratat a fost colectată din partea inferioară a 
autoclavei și separată prin filtrare, spălată de 3 ori cu apă distilată și caracterizată prin analiză 
chimică, DSC-TG, DRX. Tratamentul termic făcut spumei de carbon impregnată și pulberii 
colectate a fost efectuat într-un cuptor cu cameră digitală timp de 2 ore la o temperatură de 
500°C.  

Metodele de funcţionalizare a carbonului poros se bazează pe încorporarea directă a 
heteroatomilor în sinteză, oxidarea și activarea suprafeței, halogenarea, sulfonarea, atașarea de 
nanoparticule și filme de suprafață cu anumiți polimeri. 

Comparativ cu stadiul actual al domeniului, în această teză de doctorat propun o metodă 
inovativă într-un singur pas, de sinteză in-situ și atașare a nanoparticulelor în interiorul porilor 
spumei de carbon, folosind procedeul hidrotermal și care prezintă avantajele următoarele: 
temperatură de sinteză scăzută, controlul morfologiei, nucleere omogenă, impact redus asupra 
mediului. Pe baza studiilor de predicție termodinamică, făcute la INDCMNR-IMNR, a fost 
propusă o metodă bazată pe depunerea hidrotermal-electrochimică a ZnO care nuclează în 
interiorul macro-porilor datorită reacției dintre cationii de Zn2+ și uree. Studiile ulterioare și 
experimentele realizate au arătat că atașarea nanoparticulelor poate fi realizată la aceeași 
parametri de sinteză și în absența câmpului electric extern.  

În tabelul 1 sunt prezentați pe scurt parametrii de operare, metodele de monitorizare și 
caracterizare necesare. 

Tabelul 1. Condițiile de impregnare a ZnO (scară de laborator) în spumele de grafit 
Parametri Interval Echipament și Monitorizare 

Temperatura tratament 
hidrotermal, °C 

200-225 Autoclavă verticală, sistem  răcit cu 
apă, senzori de T și P, controlată de 
computer Presiune, bar 50-75 

Interval pH 8-10 pH-metru digital 
Concentrație Zn, Mol/L 0.1-0.3 Analiză chimică (ICP, AAS) 
Concentrație uree Stoichiometrică Gravimetrie 
Temperatură tratament termic, °C 350-400 Cuptor digital 

 
Caracterizarea chimică și structurală a spumelor 
Probele paralelipipedice din spume de carbon ale căror dimensiuni au fost măsurate cu 

precizie cu un șubler electronic, au fost mai întâi cântărite, iar densitatea în vrac 
corespunzătoare, ρb, ale blocurilor a fost simplu calculată ca rație între masă și volum. Câteva 
mostre au fost fin măcinate într-un mojar de agat, iar pulberea rezultată a fost analizată cu un 
pirometru cu heliu pentru a obține densitatea structurală efectivă (skeletal density), ρs.  
Porozitatea totală, Φ, a fost calculată ulterior cu următoarea relație de calcul: Φ=1-ρb/ρs. 
Microstructura acestora a fost analizată prin microscopie optică.  

Conductivitatea termică a fost măsurată prin tehnica planului tranzitoriu al sursei, 
utilizând aparatul ThermoConcept Hot Disk TPS 2500. 
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Conținutul de zinc în pulberea precipitată și în spumele de carbon a fost analizată 
cantitativ prin spectroscopie directă cuplată cu plasmă (DCP-Spectroflame) conform ASTM E 
1097/1993, iar pierderile de la calcinare din pulberile precipitate au fost determinate conform 
standardului SR ISO 60606-2000. 

Caracterizarea structurală DRX a fost efectuată pe un difractometru BRUKER D8 
ADVANCE folosind metoda de difracție Bragg-Brentano. Achiziția și prelucrarea datelor au 
fost realizate folosind software-ul DIFFRACplus BASIC Evaluation Package, versiunea EVA 12 
Release 2006 (Bruker AXS) si ICDD PDF-2 cu o bază de date Release 2006.  

Microscopia optică a fost realizată utilizând un microscop Zeiss AXIOIMAGER A1m. 
Aceleași probe au fost utilizate pentru a analiza morfologia nanoparticulelor de ZnO atașate pe 
suprafața de carbon cu ajutorul SEM-ului, folosind un sistem HITACHI S2600N. 

Caracterizarea termică a spumelor de carbon înainte și după atașarea ZnO și a pulberilor 
precipitate a fost făcută prin calorimetrie de scanare diferențială și termogravimetrie (DSC-TG) 
cu ajutorul unui echipament SETARAM Setsys de lucru de la temperatura camerei până la 
1600°C. 

 
Distribuția dimensiunilor și zeta potențialul pulberilor precursoare  
Dimensiunile particulelor și zeta potențialul pe suprafață au fost analizate prin metoda 

imprastierii dinamice a luminii (dynamic light scattering) cu un echipament Zetasizer ZS90 
(Malvern Instruments Ltd), dotat cu un sistem automat de titrare.  Particulele au fost ultrasonate 
timp de 3 ore în 10-3 M soluție NaCl, pura sau cu adaos de sare de sodiu a acidului poliacrilic 
(PAAS, greutate moleculară 25000) și polietilenimină (PEI, greutate moleculară 1200) ca agent 
de dispersie. Volumul total al probei a fost menținut constantă la 100 ml. Raportul de greutate 
PAAS și PEI a fost menținut constant la 10-3 mg  per gram de pulbere dispersată. Influența pH-
ului a fost studiat prin auto-titrarea HNO3 și NaOH folosind trei concentrații diferite (0,2 M, 
0,3 M și 0,5 M). 

 
Caracterizarea spumelor inițiale de carbon 
Am folosit metoda lui Arhimede pentru a determina porozitatea: 

probei volumul
100initiala) masa -apain  fierbere dupa proba (masa deschisa aPorozitate

solvent 





 

Notă: apa nu este cel mai bun solvent datorită diferenței mici de densitate, unele probe au plutit. 
De la CNRS au fost primite două tipuri de spume carbonice, simbolizate L1 și C1 

(spume de carbon). Rezultatele obținute pentru porozitatea deschisă sunt: 
p (L1) = 47,8…62,3 %     p (C1) = 61,90 ….64,45  

 
Figura 5.1. Dimensiunea porilor estimată din analiza micrografiei obținută cu microscopul  

optic cu lumină polarizată AxioImager A1m (Zeiss, Germania) 
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Studiul microscopic arată că ambele probe L1 și C1 sunt formate din grăunți de grafit 
(grăunți mai evidenți în cazul L1) și au structură vacuolară cu pori deschiși și închiși. 

Difracția de raze X a fost utilizată pentru analiza microstructurii spumelor de carbon. 
Proba L1 este formată 100% din grafit bine cristalizat, iar proba C1 prezintă o compoziție a 
fazelor mult mai complexă. Compoziția fazică pentru  Proba C1 este formată din grafit și 1% 
quartz (SiO2). 

Influența tratamentului hidrotermal asupra distribuției dimensionale a porilor este 
prezentat în figurile următoare. 

 

 
Figura 5.2. Evoluția dimensiunii medii a porilor cu creșterea presiunii în tratamentul 

hidrotermal 
 

Tratamentul la presiune de 100 atm duce la o creștere a porilor mari și la o contracție a 
porilor mici, probabil din cauza comportamentului ușor plastic al structurii. Mărimea maximă 
a porilor la L1 crește cu aproximativ 15%. În aceleași condiții mărimea maximă a porilor la C1 
crește cu 12,71%. 

 

 
Figura 5.3. Evoluția dimensiunii minime și maximă a porilor cu creșterea presiunii în 

tratamentul hidrotermal 
 

Diferențele dintre porozitatea deschisă determinată prin metoda Arhimede și valoarea 
calculată din densități este importantă de aproximativ 15%.   

 
Caracterizarea spumelor de carbon impregnate cu ZnO  
Cele două tipuri de spune de carbon au fost analizate la microscopul optic după ce au 

fost supuse impregnării in-situ în condiții hidrotermale. Micrografiile (lumină reflectată, NII) 
arată prezența pe suprafața probelor a unei acoperiri de grosime variabilă (< 10 µm) formată 
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din cristale de formă aciculară care alcătuiesc o structură cu aspect dendritic. Acoperirile nu 
sunt compacte.  

Acoperirea constă într-un amestec complex de două tipuri diferite de carbonat bazic de 
zinc (hidratat și nehidratat) și hidroxid metastabil zinc-β. Intensitatea foarte mare a maximului 
de la 2θ=13° corespunde unei creșteri preferențiale. 

În urma tratamentului termic, materialul acoperirii cristalizează complet sub formă de 
zincit (ZnO), aceasta fiind singura fază observata in analiza DRX. 
 

 
 Figura 5.4. Proba L1 impregnată                                 Proba C1 impregnată 

 
 

 
Figura 5.5. Spectrul DRX al materialului care formează acoperirea 
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Figura 5.6. Spectrul DRX al materialului acoperirii după tratament termic la 590°C în  DSC, 

ZnO este unica structură identificată 
 
Rezultatele DRX sunt susținute de analiza DSC. Efectul endotermic este dat de  

descompunerea termică a carbonatului bazic de zinc în oxid de zinc (conform cu DRX și 
evaluarea termodinamică). 

 
Figura 5.7. Curba DSC a materialului folosit pentru acoperiri 

 
Depunerea prin pulverizare a filmelor de ZnO pe membrane/plăci de grafit: 
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Figura 5.8. Depunerea prin pulverizare a filmelor de ZnO pe membrane/plăci de grafit 

 
Grafitul utilizat ca substrat pentru depunerea prin pulverizare a filmelor pe bază de ZnO 

prezintă o suprafață rugoasă (așa cum se poate observa și din micrografia de mai jos). 
Încercările de duritate au fost realizate cu un echipament NANOVEA M1 Scratch Tester, SUA, 
la forțe de apăsare între 8 și 20 N, au condus la o valoare medie a HV = 6,8366 (conform 
www.mindat.org valoarea pentru grafit este HV = 7 – 11). 

 

 
Figura 5.9. Probă de grafit        Graficul adâncime de penetrate / forță de  

                                                                   apăsare – NANOVEA M1 Scratch Tester  
 
Depunerea obținută prin pulverizarea suspensiilor pe bază de pulberi hidrotermale de 

ZnO pe probele de carbon, se constituie ca straturi compacte cu grosime între 10 și 20 µm.  
Aceste filme sunt compuse din cristale izometrice, acest lucru putându-se observa și în  
micrografia de mai jos.  
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Figura 5.10. Depunere de ZnO prin pulverizare pe probă de grafit 

 
Gradul ridicat de compactare a depunerilor este datorat distribuției dimensionale  

înguste (a se vedea granulometria laser din figura 5.11) a pulberilor hidrotermale 
nanostructurate de ZnO – intervalul distribuției dimensionale 110 – 356 nm, cu dimensiunea 
medie de particulă de 211,5 nm.  

 
Figura 5.11. Pulbere nanostructurată de ZnO - granulometrie laser 

 
Porozitatea deschisă efectivă (aprox. 60%) și dimensiunea medie a porilor (>600 

microni) permit depunerea in-situ hidrotermală a filmelor subțiri de ZnO constituite din cristale 
cu formă aciculară.  

Tratamentul termic la T > 300oC este necesar pentru transformarea carbonatului bazic 
de zinc în oxid de zinc. 

Suspensia stabilă de ZnO a fost obținută cu succes direct din procesul hidrotermal și a 
fost utilizată pentru obținerea straturilor compacte prin pulverizarea soluției cu aer comprimat. 

S-a observat un randament scăzut pentru depunerea în interiorul porilor. Pentru a 
îmbunătății acest randament am testat două soluții: 

- Funcționalitatea suprafeței înainte de reacția hidrotermală sau utilizarea în proces a 
unui solvent organic;  

- Folosirea unor presiunii foarte mari.  
 
Studiul dimensiunilor de grăunți și al zeta potențialului pentru precursorii 

coloidali de carbonat bazic de zinc format în timpul impregnării hidrotermale a spumelor 
de carbon 

În interiorul porilor ureea joacă un rol important în controlul impregnării și aderenței 
acoperirilor de ZnO cu morfologie „tip floare” pe suprafețele de carbon. Tabelul 2 prezintă 
valorile diametrelor hidrodinamice și potențialul zeta pentru pulberile dispersate de carbonat 
bazic de zinc hidratat la trei concentrații molare 0.1M, 0.01M și 0,001 M. 
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Tabelul 2. Media diametrelor hidrodinamice (dh) și potențialul zeta (ζ) corespunzătoare 
condițiilor de dispersie din apă 

Dispersia 
Concentrația (M) 

NaCl NaCl+PAAS NaCl+PEI 
dh (µm) ζ (mV) dh (µm) ζ (mV) dh (µm) ζ (mV) 

10-1 3.774  36.6±8.37 1.796 -94.8±12.6 1.700 0.889 
10-2 5.967 -1.88 2.901 -119±19.5 4.109 48 
10-3 2.518  -9.12 1.690 -101±22.5 0.0987 11.6 

  
Rapoartele primite de la aparatul Malvern Zetasizer ZS90 arată rezultate calitativ bune 

pentru media măsurătorilor de zeta potențial, însă rezultatele mediilor diametrelor 
hidrodinamice sunt afectate de polidispersitatea probei, cu prezența unor particule sedimentate 
mari.  

Dimensiunile medii ale particulelor de carbonat hidratat de hidroxid de zinc sunt 
semnificativ mai mici decât dimensiunile medii ale celulelor din spumele carbonice 
(aproximativ 800µm) și atașarea lor în interiorul porozității este destul de fezabilă.   

Toate probele au distribuția dimensiunilor bimodală, excepție face proba cu concentrația 
dispersată de 10-3M în prezența PEI ca surfactant, care arată o distribuție trimodală. 

   

 
Figura 5.12. Histograma în care este prezentată distribuția dimensiunii carbonatului complex 

de zinc hidratat 0,001 M dispersat în soluție de NaCl 
 
Evoluția zeta potențialului al particulelor de carbonat de hidroxid de zinc cu pH-ul 

soluție dispersată la diferite concentrații sunt prezentate în figurile 5.13 a – c. 
 

 



  

15 
 

 

 
Figura 5.13. Evoluția zeta potențialului al carbonatului de hidroxid de zinc hidratat dispersat 

în soluții de NaCl și efectul disperanților PAAS și PEI pentru următoarele concentrații ale particulelor:  
a) 0.1 M; b) 0,01 M și c) 0,001 M 

 
Particulele la concentrație de 0.1M dispersate în soluții de NaCl au un zeta potențial 

pozitiv în intervalul de pH 1 – 10, unde se observă un prim punct izoelectric (IEP). Scăderea 
concentrației dispersiei la 10-2M și 10-3M, mută punctul izoelectric spre valori de pH acid (3,8 
și respectiv 3). Adăugarea PAAS-ului mută punctul izoelectric valorile acide ale pH-ului pentru 
concentrația particulelor dispersate după cum urmează: 2,96 pentru 0.1M; 2,61 pentru 0.01M 
și 3,08 pentru 0.001M. Dispersia particulelor cu concentrațiile de 0.1M și  0.01M în prezența 
PEI-ului au demonstrat potențialul zeta pozitiv pentru întregul domeniu de pH, întrucât punctul 
izoelectric a fost observat la pH de 9,8 pentru particulele dispersate la concentrație 0.001M.  

În pH-ul alcalin produs prin descompunerea ureei în soluțiile hidrotermale scăderea 
concentrației în suspensie a particulelor de carbonat de hidroxid de zinc hidratat conduce la un 
zeta potențial negativ mai mare și încărcări de suprafață mai mari. Adaosul de PAAS crește 
valorile negative ale zeta potențialului, iar adăugarea de PEI include valori pozitive ale zeta 
potențialului. Aceste rezultate arată faptul că particulele de carbonat de hidroxid de zinc hidratat 
formate în timpul reacțiilor hidrotermale in-situ între precursorul Zn (II) și uree au sarcini de 
suprafață negative indică prezența speciilor de zinc hidroxilat cum ar fi Zn(OH)4

2- la suprafața 
tetraedrică a caracteristicilor cristalului. Interacțiunile electrostatice între încărcările de 
suprafață ale particulelor de carbonat hidratat de hidroxid de zinc (ZCHH) și disperanții pot 
avea loc conform figurii 5.14. 

Prin urmare, atașarea particulelor de ZnO pe suprafețele interioare ale spumelor de 
carbon poroase poate fi explicată prin interacțiunile dintre sarcinile negative parțiale ale 
cristalelor de carbonat hidratat de hidroxid de zinc și sarcinile pozitive ale porilor suprafețelor 
interne ale structurii de carbon oferite de aditivi, impurități și tratamentul anterior pe suprafață 
făcut înainte de a fi supuse tratamentului hidrotermal.  
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Figura 5.14. Interacțiunile electrostatice între încărcările de suprafață ale particulelor ZCHH 

și disperanții PAAS / PEI 
 
Mecanismul de atașare a ZnO pe suprafața carbonului 
Conform previziunilor termodinamice efectuate folosind programul HSC Chemistry 

versiunea  de soft 8 și baza de date (Outotec Research Centre, Finlanda), precum și în 
conformitate cu diagrama Pourbaix pentru sistemul Zn-C-N-H2O (figura 5.15) cu 
Zn(NO3)2*4H2O este necesară o concentrație 0.01 M la forța ionică I=0.03 la 250°C și o 
presiune autogenă corespunzătoare de 39.23 bari, un pH mai mare de 8.0 pentru precipitarea 
completă a ionilor de Zn cu formarea domeniului de stabilitate al apei de hidrozincit 
Zn5(OH)6(CO3)2*2H2O ca fază majoritară și oxid de zinc hidratat, notată cu ZnO(a). 

 

 
Figura 5.15. Calculul diagramei Pourbaix a sistemului Zn-C-N-H2O 

 
Echilibrul compoziției calculată cu software-ul prezentat în figura 5.16, care arată că 

hidrozincitul descompune cu formarea de ZnO ca fază solidă, descompunerea fiind practic 
totală la aproximativ 400°C. 

În timpul sintezei hidrotermale de ZnO folosind ureea ca agent de mineralizare se obține 
în prima etapă hirozincit ca precursor solid care este transformat în ZnO prin tratament termic. 
Aceste procese trebuie să aibă loc in-situ pe suprafața interioară a spumelor de carbon.  

Spectrele DRX ale pulberilor după tratament termic în timpul măsurătorilor DSC sunt 
prezente în  linia de sus din figura 5.17 și arată transformarea în zincit de ZnO ca fază cristalină 
unică formată. Detaliile privind compoziția fazei sunt prezentate în tabelul 4. 

Analiza DRX a pulberii colectate în partea inferioară a autoclavei în timpul sintezei 
hidrotermale și atașarea nanoparticulelor de ZnO este prezentat în partea de jos a figurii 5.17. 
Se confirmă predicțiile termodinamice, arătând prezența carbonatului bazic de zinc hidratat 
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Zn4CO3(OH)6*H2O ca fază majoră, carbonatul bazic de zinc Zn5(OH)6)CO3)2 și hidroxidul de 
zinc Zn(OH)2 ca fază cristalină minoră.  

 
Figura 5.16. Compoziția echilibrului calculat în timpul tratamentului termic al hidrozincitului 

 
Analiza DRX a pulberii colectate din partea inferioară a autoclavei după sinteza 

hidrotermala și evident a nanoparticulelor de ZnO atașate, este prezentată în partea de jos a 
figurii 5.17. Se confirmă predicțiile termodinamice, arătând prezența carbonatului bazic de zinc 
hidratat Zn4CO3(OH)6*H2O ca fază majoră, a carbonatului bazic de zinc Zn5(OH)6)CO3)2 și a 
hidroxidul de zinc Zn(OH)2 ca fază cristalină minoră.  

Spectrele DRX ale pulberilor tratate termic în cuptorul DSC sunt prezente în partea 
superioară a figurii 5.17 și arată transformarea totală în zincit, unica fază identificată de această 
analiză. Detaliile privind compoziția fazei sunt prezentate în tabelul 3. 
 

 
Figura 5.17. Analiza de fază DRX a pulberii de hidrozincit obținută după sinteza hidrotermală 

cu uree 
 
Modelul DRX arată prezența acelorași faze cristaline ca cele observate în pulbere 

colectată de pe fundul vasului de autoclavă împreună cu fazele detectate de spuma carbonică 
inițială (a se revedea tabelul 3). 

Nucleația carbonatului de hidroxid de zinc pe suprafața spumelor de carbon este 
demonstrată în spectrul DRX din figura 5.18 pentru pulberi preparate prin măcinarea spumei 
impregnată hidrotermal. 

 



  

18 
 

 
Figura  5.18. Analiza de fază DRX a spumelor carbonice impregnate hidrotermal 

 
Tabelul 3. Analiza fazei DRX a pulberii precipitate a precursorilor de ZnO și impregnarea 

hidrotermală a spumelor de carbon 

Fază / Legendă din proba 
DRX din figura 5.18 Formula Referință pdf. 

Conținut (greutate %) 
Pulbere Spuma 

impregnată 
Carbonat bazic de zinc 
hidratat / ZCHH 

Zn4CO3(OH)6·H2O 00-011-0287(Q) t.p. 
major 

p. 

Carbonat bazic de zinc/ ZCH Zn5(OH)6(CO3)2 00-054-0047(Q) t.p. p. 
Hidroxid de Zinc / ZH Zn(OH)2 00-020-1435 (I) 1 - p n.d. 
Amorf   - t.p, major 
Carbon / C C 00-041-1487 (I) - p. 
Quartz /Q SiO2 01-079-1910 - ~ 1 
Sodium Calcium Silicate 
/SCS 

Na15.6Ca3.84(Si12O36) 01-075-1332 - Prezumptiv 

Calcium Aluminum Iron 
Oxide /CAIO 

Ca((Al1.817Fe0.183)O4) 01-070-7252 - Prezumptiv 

Note: p – conținut de fază de la 1 până la câteva procente; t.p. – conținut de fază la nivel de zeci 
de procente. Prezumtive: fazele cu formula similară pot exista ca amestecuri provenind din procesul de 
sinteză a spumei de carbon  
 

Figura 5.19 prezintă spectrele DSC-TG la o viteză de încălzire de 5°C, 10°C și 20°C pe 
minut a pulberii de oxid de zinc obținută prin sinteză hidrotermală cu uree. Aceste spectre 
prezintă un peak endoterm ascuțit la o temperatură de aproximativ 270°C (vezi tabelul 4) 
datorită descompunerii carbonatului bazic de ZnO, acesta având o entalpie de aproximativ 88 
J/g (7.16 kJ/mol ZnO) și o pierdere totală de masă de aproximativ 23% (vezi tabelul 4). 

 
Tabelul 4. Valorile peak-ului endoterm și a pierderii de masă, pentru pulberea de oxid de 

zinc obținută după sinteză hidrotermală cu uree, din analiza DSC-TG la diferite viteze de 
încălzire 

Nr. crt. Nume probă și viteza de încălzire Temperatura [°C] Pierdere de masă  [%] 

1 ZnO-U la 5°C/min 260.886 -22.304 
2 ZnO-U la 10°C/min 271.138 -23.444 
3 ZnO-U la 20°C/min 281.024 -23.239 
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Figura 5.19. Curbele DSC-TG ale pulberii de oxid de zinc obținută după sinteză hidrotermală 

cu uree la o viteză de încălzire de 5°C, 10°C și 20°C pe minut 
 
Probele din spumă de carbon utilizate în prezentul studiu au avut o conductivitate 

termică de 0.31 W/m/K, o densitate vrac de 0,32 g/cm3, cu o porozitate totală de 86%, iar 
dimensiunea medie a porilor de aproximativ 803 µm. 

Micrografia optica din figura 5.20 arată prezența acoperirii de ZnO pe spumele de 
carbon impregnate după tratament termic timp de 2 ore la 500°C. Micrografiile SEM din figura 
5.21 arată formarea de nanopulberi de ZnO cu morfologie „flower-like” după tratamentul 
termic al spumelor de carbon impregnate. 

 

 
Figura 5.20. Micrografia optică din spumă de carbon impregnată care arată prezența 

particulelor albe de ZnO fixate în interiorul macroporilor 
 
Rezultatele de la DRX, analiză termică, microscopie optică au confirmat atașarea 

nanoparticulelor de ZnO pe porii suprafețelor spumelor de carbon prin impregnarea 
hidrotermală care a avut loc prin următorii pași:  

- Descompunerea ureei în soluția hidrotermală apare în primul rând în funcție de: 
CO(NH2)2 + 3H2O = CO2(g) + 2OH(-) + 2NH4

(+)                                     (1) 
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- Formarea carbonatului bazic de zinc hidratat ca fază solidă majoră și o fază minoritară 
de hidroxid de zinc așa cum este prezentată în analiza spectrului DRX având loc în conformitate 
cu reacțiile generale: 

5Zn(+2) + 2CO2 + 10OH(-) = Zn5(CO3)2(OH)6 + 2H2O    (2) 
Zn(+2) + 2OH(-) = Zn(OH)2                                                                    (3) 
-   Atașarea carbonatului bazic de zinc și a hidroxidului de zinc la substratul de carbon  
x1Zn4CO3(OH)6.H2O  +  x2Zn5(CO3)2(OH)6 +  x3Zn(OH)2 / C substratul spumei   (4) 
unde x1, x2 și  x3 reprezintă procentele masice % pentru ZCHH, ZCH și respectiv ZH. 
- Descompunerea complexă a carbonatului bazic de zinc depus pe pereții spumelor de 

carbon la ZnO prin tratament termic la temperaturi în intervalul 250 - 400°C produce 
nanoparticule de oxid de zinc:  

x1Zn4CO3(OH)6.H2O  +  x2Zn5(CO3)2(OH)6 +  x3Zn(OH)2  =  (4x1+5x2+x3)ZnO + 
(x1+2x2)CO2(g)  +  (4x1+3x2+x3)H2O        (5) 

 

 
Figura 5.21.  SEM pe spumele de carbon impregnate la mărimi: a) 10.000x arată acoperirea suprafeței 

spumei de carbon; b) 200.000x  arată o creștere a nanocristalitelor de ZnO tip „flower-like” 
 
Carbonatul bazic de zinc hidratat nuclează spontan din soluție în agregate multi-nuclee. 

Acestea servesc drept site-uri pentru creșterea ZnO 1D pe direcția [001] formând nanostructuri 
„tip floare” din piramide hexagonale așa cum se observă în micrografiile SEM din figura 5.21.  

Analiza EDAX confirmă prezența ZnO-ului pe suprafața de carbon a porilor interiori 
(figura 5.22).  

 
Figura 5.22. Analiza EDAX a ZnO pe suprafața de carbon a porilor interiori 
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Capitolul 6. Funcţionalizarea structurilor poroase pe bază de carbon cu 
nanoparticule  
 

Îmbunătățirea conductivității termice a M.A.S.A. 
Dezvoltarea suprafețelor de carbon cu caracteristici super-hidrofobe s-a făcut prin 

acoperirea acestora (spume grafitice și respectiv folii de carbon) cu un material nanostructurat 
(în principal pe bază de ZnO nanostructurat) cu textură controlată a suprafeței.  

Am desfășurat lucrări experimentale de impregnare (în condiții hidrotermale) și 
acoperire (pulverizare, imersie) a substraturilor de grafit cu materiale nanostructurate pe bază 
de ZnO pur, TiO2 pur și a unui material compozit format din  ZnO-TiO2. Studiul comparativ al 
suprafețelor astfel obținute, a indicat oxidul de zinc pur (cu structură de zincit) ca principal 
candidat pentru materialul de impregnare/acoperire, deoarece acesta a fost singurul care a 
dezvoltat o structură tip floare așa cum au indicat investigațiile SEM. În cazul foliilor 
comerciale de grafit a fost abordată o nouă metodă de depunere. Substraturile de carbon fiind 
imersate în suspensii apoase de ZnO și ulterior uscate, acest ciclu fiind repetat. Morfologia 
noilor suprafețe a fost comparată cu cea a probelor obținute prin pulverizare.  

Procesele fizico-chimice de la interfața C/nanoparticule de ZnO au fost investigate prin 
măsurători DSC-TG în intervalul de temperatură 20-600°C. Este de menționat faptul că pentru 
sinteza oxidului de zinc nanostructurat s-a procedat la tratamentul în condiții hidrotermale a 
precursorilor anorganici obținuți din azotat de zinc și uree, urmat de tratament termic la 400oC. 

Morfologia suprafețelor probelor obținute a fost analizată cu ajutorul microscopiei SEM 
și a microscopiei optice. Au fost demarate lucrările preliminare de evaluare al caracterului 
hidrofob al acestor suprafețe prin măsurarea unghiului de contact.  

Am pregătit probe funcţionalizate cu particule nanostructurate de ZnO pur, TiO2 pur și 
particule compozite din sistemul ZnO-TiO2.  

 
Impregnarea spumelor grafitice cu ZnO și TiO2  
Spuma C1 a fost supusă impregnării hidrotermal-electrochimice folosind metoda crono-

amperometriei. Utilizarea TiO2 în materialele pentru impregnarea spumelor de carbon, a condus 
la rezultate similare utilizării ZnO pur. Micrografiile optice ale spumei C1 supuse impregnării, 
în condiții hidrotermale, au indicat formarea unor filme discontinue pe suprafața porilor. 

Spuma C2 (spumă de carbon) a fost impregnată cu ZnO, în condiții hidrotermale. A fost 
păstrată structura flower like dezvoltată de oxidul de zinc. Porii mai mari ai spumei C2 par să 
asigure un grad mai mare de acoperire comparativ cu spuma C1. 

Analiza SEM arată clar prezența structurii tip floare în cazul cristalelor de ZnO 
impregnate în spuma C1 – figura 6.1. 

 

    
Figura 6.1.  Analiza SEM a cristalelor de ZnO impregnate în spuma C1 
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Depunerea prin pulverizare 
Depunerile pe foliile comerciale de grafit au fost obținute folosind metoda pulverizării 

suspensiilor stabile de pulberi de ZnO, TiO2 și ZnO-TiO2. Depunerea prin pulverizare a ZnO 
pare să fie influențată de reactivii utilizați în sinteza hidrotermală a pulberii. Materialul obținut 
în prezența ureei a fost foarte dificil de depus – doar investigațiile SEM au pus în evidență 
prezența unor cristale sub formă de floare, acestea fiind distribuite aleator pe suprafața grafitului 
– a se vedea figura 6.2. ZnO sintetizat în prezența amoniacului a fost depus cu ușurință. S-au 
obținut straturi discontinue (având o grosime de maxim 42µm) formate din cristale 
submicronice de ZnO așa cum se poate vedea în figura 6.3.  

 
 Figura 6.2. Micrografii SEM – Cristale de ZnO-flower like- aleator depuse pe folia de grafit 

 

 
Figura 6.3. Stratul discontinuu de ZnO pe folie de carbon - N+, lumină reflectată 

 
Pulverizarea suspensiilor de TiO2 a condus la formarea unor depuneri de grosime 

variabilă (zeci de microni) dar mult mai compacte comparativ cu depunerile de ZnO-TiO2. 
Micrografiile optice sunt prezentate în figura 6.4. 

 
Figura 6.4. Depunere de TiO2 (a), ZnO-TiO2 (b) pe folie comercială de grafit - N+, lumină reflectată 
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Pulberea hidrotermală de ZnO a fost utilizată la pregătirea de suspensii stabile destinate 
acoperiri prin imersie a foliilor comerciale de grafit. Suspensia a fost preparată amestecând: 
pulbere, apă distilată, alcool etilic, PAAS și soluție de NaCl. Straturi succesive au fost de puse 
prin scufundarea substratului în suspensie urmată de uscarea la 70°C. Figura 6.5 prezintă 
micrografia SEM a depunerii de ZnO pe folia de carbon. Analiza SEM arată păstrarea structurii 
tip floare dar indică creșterea ZnO atât sub formă de lamele cât și sub formă aciculară –  a se 
vedea figura 6.6. Chiar dacă filmul este discontinuu, depunerea prin metoda imersiei (figura 6.7 
– stânga) asigură o acoperire superioară a foliei de grafit comparativ cu depunerea obținută prin 
pulverizare (figura 6.7 – dreapta). 

 

 
Figura 6.5. Acoperire de ZnO pe folie de grafit (5 cicluri imersie + uscare, urmate de tratament termic 

la 400°C/10 min) 
 

 
Figura 6.6. Structura tip floare dezvoltată de ZnO (crescut sub formă lamelară și aciculară)  

 

 
 Figura 6.7. Analiza comparativă a diverselor metode de depunere 
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Deși este evident că pulverizarea suspensiilor pe bază de dioxid de titan asigură un 

grad de acoperire superior depunerilor de ZnO pur, s-a decis renunțarea la compozițiile pe 
bază de TiO2 deoarece acesta nu conduce la formarea unei structuri tip floare așa cum este 
cazul ZnO. Investigațiile SEM din figura 6.8 au pus în evidență prezența TiO2 sub formă de 
cristale poliedrice de dimensiuni nanometrice, în depunerile obținute prin pulverizare. 

 

 
Figura 6.8. Imaginile SEM ale depunerii pe bază de TiO2, obținută prin pulverizare 

 
Proprietățile termice ale substraturilor de carbon acoperite – măsurători DSC-TG 
Analiza DSC-TG a probelor studiate a fost realizată folosind un echipament SETSYS 

Evolution, Setaram, Franța. Măsurătorile au fost efectuate în intervalul de temperatură 25 - 
600°C,  la diverse viteze de încălzire. Figurile 6.9 și 6.10 prezintă grafic efectele termice 
înregistrate pentru spuma CN3 (spumă de carbon fiartă în acid azotic 1h).  

 
Tabelul 5. Rezultatele măsurătorilor DSC-TG pentru proba CN3 

Probă / viteză de 
încălzire 

Peak 1 Peak 2 Peak 3 Pierderi 
masă 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

% 

CN3 / 5°C/min 23,092 74,642 4,979 181,875 0,506 490,734 -11,855 
CN3 / 10°C/min 16,525 92,313 3,945 194,039 - - -9,738 
CN3 / 20°C/min 24,755 107,076 21,679 217,18 2,781 349,262 -11,418 



  

26 
 

 
Figura 6.9. Curbele DSC-TG ale probei CN3 

 
Interpretarea rezultatelor probei CN3: primul peak endoterm corespunde desorbției / 

evaporării apei/solventului adsorbit de material; al doilea efect ar putea fi consecință a 
rearanjării cantităților mici de aditivi metalici utilizați în procesul de sinteză; al treilea efect 
endoterm ar fi atribuit unei posibile înmuieri a materialului 

 

 
Figura 6.10. Efectele termice înregistrate pentru proba CN3, la diferite viteze de încălzire 

 
Analiza nanopulberii hidrotermale (tabelul 6 împreună cu figurile 6.11 și 6.12) a 

confirmat mecanismul de formare a ZnO, propus în faza anterioară, pentru procesul 
hidrotermal: 

Zn+2
(aq) + CH4N2O(urea, aq.) + 3H2O = ZnO + H2O + CO2(g) + 2NH4+

(aq), 
maximul endoterm observat la aproximativ 270°C fiind corespunzător descompunerii la ZnO a 
compusului complex intermediar Zn5(OH)6(CO3)2. 
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Tabelul 6. Rezultatele măsurătorilor DSC-TG pentru pulberea hidrotermală de ZnO 

Probă / viteză de 
încălzire 

Peak 1 Peak 2 Peak 3 Pierderi masă 
H  

[J/g] 
Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

% 

ZnO-U1 / 5°C/min 232,781 260,886 - - - - -22,304 
ZnO-U1 / 10°C/min 234,486 271,138 - - - - -23,444 
ZnO-U1 / 20°C/min 238,508 281,024 - - - - -23,239 

 

 
Figura 6.11. Curbele DSC-TG ale pulberii de ZnO nanostructurat 

 

 
Figura 6.12. Efectele termice înregistrate pentru pulberea de ZnO nanostructurat, la diferite viteze de 

încălzire 
 

Figurile 6.13, 6.14 și tabelul 7 prezintă rezultatele măsurătorilor DSC-TG realizate pe 
spuma CN3 impregnată cu nanoparticule de ZnO (ZnO-U1/CN3). Primele două efecte sunt 
atribuite efectelor termice corespunzătoare spumei CN3. Al treilea peak indică formarea ZnO. 
Cel de-al treilea efect corespunzător spumei pare a fi anihilat de formarea acoperirii de ZnO.  
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Tabelul 7. Rezultatele măsurătorilor DSC-TG pentru pulberea hidrotermală de ZnO  

Probă / viteză de încălzire 
Peak 1 Peak 2 Peak 3 Pierderi 

masă 
H  

[J/g] 
Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

% 

ZnO-U1/CN3/5°C/min 29,348 81,613 - - - - -6,917 
ZnO-U1/CN3/10°C/min 8,119 74,631 - - - - -5,91 
ZnO-U1/CN3/20°C/min 28,962 90,326 1,066 142,847 0,452 298,687 -6,611 

 

 
Figura 6.13. Curbele DSC-TG ale probei ZnO-U1/CN3 

 

 
Figura 6.14. Efectele termice înregistrate pentru proba ZnO-U1/CN3, la diferite viteze de încălzire 

 
Figurile 6.15, 6.16 și 6.17 și tabelul 8 prezintă rezultatele măsurătorilor DSC-TG 

realizate pe folia comercială de carbon tratată 1h în acid azotic (cod probă C4) și pe folia 
acoperită cu nanoparticule de ZnO, prin metoda imersiei. Peak-ul endoterm observat este 
asociat eliminării grupărilor OH. 
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Tabelul 8. Rezultatele măsurătorilor DSC-TG pentru probele folia de grafit, înainte și după 
depunerea ZnO prin imersie 

Probă / viteză de încălzire 
Peak 1 Peak 2 Peak 3 Modificare 

masă 
H  

[J/g] 
Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

H  
[J/g] 

Tmax 
[oC] 

% 

ZnO-U2/C4/ 20°C/min 25,282 132,642 - - - - 1,057 
C4 / 20°C/min 38,334 136,089 - - - - 0,92 

 
 

 
Figura 6.15. Curbele DSC-TG ale probei de folie de carbon C4 

 
Figura 6.16. Efectele termice înregistrate pentru proba de folie de carbon C4, la diferite viteze de 

încălzire 
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Figura 6.17. Curbele DSC-TG ale probei C4 acoperită prin imersie (dip-coating) cu ZnO 

 
Caracterul hidrofob al substraturilor de carbon acoperite – măsurarea unghiului 

de contact  
Experimentele au fost realizate pe probe din folie comercială de carbon (cod probă FC) 

și pe folie de carbon acoperită (imersie) cu un strat de ZnO și tratată termic (ZnO/FC-TT, cod 
probă P4). Au fost măsurate unghiurile la contactul cu apă glicerol și soluții apoase de Manitol 
(10% și 15%). Experimentele cu apă și glicerol sunt prezentate în imaginile din figurile 6.18, 
6.19, 6.20, 6.21 iar rezultatele acestor măsurători sunt date în tabelul 9. 

Se observă că depunerea unui strat de oxid de zinc pe suprafața foliei de carbon modifică 
valorile unghiului de contact atât pentru apă cât și pentru glicerol către valori mai mari. Dacă 
glicerolul umectează ambele probe, în cazul apei stratul de ZnO induce un comportament ușor 
hidrofob pentru proba studiată. 

 
Tabelul 9. Rezultatele privind caracterul hidrofob al probelor FC şi P4 

Probă 

Unghi de 
contact 

[o] 
apă 

Unghi de 
contact 

[o] 
glicerol 

Tensiune 
suprafață 

γ 
[mN/m] 

Parte dispersivă 
a γ 

γd [mN/m] 

Parte polară 
a γ 

γd [mN/m] 

FC 88,7 59,4 75,3 75,1 0,2 
P4 94,2 75,5 38,8 38,3  

 

 
Figura 6.18. Evaluarea unghiului de contact 

Apă/FC 
Figura 6.19. Evaluarea unghiului de contact 

Apă/P4 
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Figura 6.20. Evaluarea unghiului de contact 
Glicerol/FC 

Figura 6.21. Evaluarea unghiului de contact 
Glicerol/P4 

 
Acest comportament al probei P4 a fost observat și în cazul experimentelor cu soluții apoase 

de Manitol (figura 6.22). După cum se poate observa din tabelul 10, valorile unghiului de contact 
dintre probă și apă, probă și soluție de Manitol 10% și respectiv probă și soluție de Manitol 15% sunt 
mai mari de 90o.

Tabelul 10. Comportamentul ușor hidrofob dezvoltat de acoperirea de ZnO în prezența soluțiilor 
apoase 

Sistem studiat Unghi de contact [o] 
stânga dreapta medie 

Apă / P4 94,2 94,2 94,2 
10% Manitol / P4 95,7 95,7 95,7 
15% Manitol / P4 98,5 92,4 95,5 

  

 
Figura 6.22. Evaluarea unghiului de contact format de diverse soluții apoase cu folia de grafit acoperită cu 

un strat de ZnO nanostructurat 
 

Impregnarea și atașarea nanoparticulelor de ZnO în spumele de grafit 
Experimentele de impregnare și funcţionalizare au fost realizate pe ultima generație de spumă 

de carbon, probele C3-S primite de la CNRS/IJL. 
În particular porozitatea deschisă ridicată de aproximativ 86% este exploatată în metoda de 

impregnarea hidrotermală propusă, prin creșterea concentrației Zn în soluție pentru a crește grosimea 
acoperirii de ZnO depuse, așa cum se poate vedea în figura 6.23.a. 

Tabelul 11 prezintă probele acoperite cu diferite concentrații de Zn(II). O serie de micrografii 
optice ale spumei de C înainte și după impregnarea cu diverse concentrații de ZnO sunt prezentate 
în figurile 6.23.b, 6.23.c și 6.23.d.  
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Tabelul 11. Impregnarea hidrotermală a spumelor de C cu ZnO 
 

 
 
 
 

 
Se poate observa că prin creșterea concentrației de Zn în soluția de impregnare crește gradul 

de acoperire a suprafeței. În proba tratată hidrotermal cu soluție de azotat de zinc 0,1M, acoperirea 
de ZnO este discontinuă. Când concentrația Zn crește la 0,2 și 0,3M acoperirea de ZnO apare atât pe 
lateralele cât și la baza porilor, în unele cazuri închizând porii deschiși. Totuși nu se poate estima 
creșterea de masă datorită pierderii de particule fine de C în timpul tratamentului cu acid azotic 
realizat înaintea depunerii dar și în timpul tratamentului hidrotermal.  

Analiza DRX indică formarea inițial a carbonatului hidratat de zinc și a hidroxidului de zinc 
care se transformă în ZnO (zincit) după tratamentul termic. 

Potențialul de suprafață și dimensiunea hidrodinamică a particulelor de carbonat hidratat de 
zinc obținut prin tratament hidrotermal, reprezintă un factor crucial în legarea nanoparticulelor de 
ZnO pe suprafața spumei de carbon, datorită influenței ridicate asupra mobilității particulelor și 
interacțiunilor electrostatice cu substratul. 
 

 
Figura 6.23. Microscopia optică realizată pe spumele de carbon C3-S impregnate cu diferite concentrații de 
Zn: a) aspectul optic al spumei neacoperite și acoperite cu 0,3M Zn; b) spuma de C acoperită cu 0,1M Zn; c) 

spuma de C acoperită cu 0,2M Zn; d) spuma de C acoperită cu 0,3M Zn 
 

Evaluarea zeta potențialului al suspensiilor coloidale a fost realizată cu echipamentul Malvern 
Zetaseizer ZS90 cu autotitrare, folosind HNO3 și NaOH pentru controlul pH-ului. Rezultatele sunt 
prezentate în figura 6.24. Se observă o valoare negativă a zeta potențialului pentru întreg intervalul 
de pH. Scăderea continuă a zeta potențialului este evidențiată de creșterea pH-ului. pH-ul alcalin 
determinat de descompunerea ureei asigură valorile negative ale potențialului de suprafață și evită 
aglomerarea particulelor dispersate de carbonat de zinc hidratat. 

Formarea depunerii de ZnO pe suprafața de carbon este pusă în evidență cu ajutorul spectrului 
FT-IR din figura 6.25. Se poate observa că benzile caracteristice legăturii carbonil observate pentru 

Substrat spumă impregnată Concentrație Zn(II)  Mol/l Figura 
C3-S  6.29a 
C3-S 0.1 6.29b 
C3-S 0.2 6.29c 
C3-S 0.3 6.29d 
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suprafețele spumelor de carbon tratate în acid azotic (figura 6.25a) sunt diminuate după legarea 
nanoparticulelor de ZnO și apare banda caracteristică legăturii Zn-O de la 964 cm-1 (figura 6.25b). 

 Forma și morfologia ZnO depus pe suprafața de carbon, după tratamentul termic, sunt puse 
în evidență în micrografiile SEM (realizate la diferite măriri) prezentate în figura 6.26. 

În figura 6.26a se observă că utilizarea unei soluții cu 0,3M concentrație Zn conduce la 
acoperirea integrală a suprafeței spumei de carbon cu ZnO. La măriri superioare se poate observa 
morfologia tip floare și sunt puse în evidență detalii din probele investigate. În figura 6.26d se 
observă că această structură tip floare este formată din cristale individuale cu dimensiuni în intervalul 
17-27 nm. 

Pe baza modelării termodinamice realizată cu ajutorul software-ului specializat - HSC 
v.7.0 – a fost propus mecanismul pentru atașarea nanoparticulelor de ZnO în interiorul porilor 
spumei de carbon: 

Primul pas este descompunerea în condiții hidrotermale a ureei, conform următoarei reacții: 
CO(NH2)2 + 3H2O = CO2(g) + 2OH(-) + 2NH4(+)                                       (1) 

Formarea hidro-zincitului ca fază majoritară și a hidroxidului de zinc ca fază secundară așa 
cum este arătat de difracția de raze X, are loc conform reacțiilor generale: 
5Zn(+2) + 2CO2(a) + 10OH(-) = Zn5(CO3)2(OH)6 + 2H2O            (2) 
Zn(+2) + 2OH(-) = Zn(OH)2                                                                     (3) 

Legarea complexului de carbonat hidratat de zinc la substratul de grafit datorită potențialului 
negative al suprafeței este descris de următoarea reacție generală: 
Zn5(CO3)2(OH)6+Zn(OH)2 + Substrat  Znx(CO3)y(OH)z nH2O / grafit    (4)     

În final transformarea carbonatului depus pe pereții spumei de grafit în oxid de zinc în urma 
tratamentului termic la 150-2000C  produce nanoparticule de oxid de zinc. 
 Zn5(CO3)2(OH)6+Zn(OH)2 = 6ZnO + 2CO2(g) + 4H2O      (5) 

ZnO nucleează spontan din soluție și formează agregate de astfel de nuclee. Acestea servesc 
drept centri de creștere pentru 1D ZnO pe direcția [001] formând nanostructurile tip floare compuse 
din piramide hexagonale cum se observă în micrografiile SEM.  
 

 
Figura 6.24. Evoluția zeta potențialului al precursorului de carbonat hidratat de zinc în pH acid la titrarea cu 

HNO3 (a) și în pH alcalin la titrarea cu NaOH (b) 
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Figura 6.25. Spectrul FT-IR al spumei de carbon (a) și cel al spumei de carbon impregnată cu nanoparticule 

de ZnO după tratamentul termic la 400°C (b) 

 
Figura 6.26. Micrografiile SEM ale spumei de carbon impregnate cu ZnO – diverse măriri: a) x 10,000; b) x 

20,000; c) x 40,000; d) x 200,000 
 

Pentru studierea în detaliu a interacțiunilor de la interfața ZnO/C, s-a procedat la desprinderea 
cu atenție din substratul de grafit a unei particule de carbon acoperită cu zinc. Operația a fost realizată 
sub microscop. De-a lungul acestei interfețe au fost înregistrate hârțile de distribuție a C, Zn, Ni (din 
spuma de carbon) și respectiv O. Figura 6.27 prezintă imaginea SEM a particulei de carbon acoperită 
cu ZnO, desprinsă din substrat și analiza EDAX a acesteia.  
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Figura 6.27. Analiza EDAX a particulei de carbon acoperită cu ZnO, desprinsă din substrat 

 
Hărțile de distribuție din figura 6.28 arată că nu are loc inter-difuzie între spuma de carbon și 

nanoparticulele de ZnO depuse. Figura 6.29 prezintă un posibil mecanism care este propus pentru 
legarea ZnO pe baza interacțiunilor fizico-chimice de pe suprafață. Aceste interacțiuni apar între 
grupele funcționale de pe suprafața spumei de carbon și planele polare (0001) ale structurii tip floare 
a ZnO.  

 

 
Figura 6.28. Hărțile EDAX pentru distribuția C, O, Ni și Zn particulă (desprinsă) de carbon acoperită cu 

ZnO 
 

 
Figura 6.29. Reprezentarea schematică a mecanismului propus pentru interacțiunile ZnO/spumă de carbon 

 
Măsurarea unghiului de contact alcool zaharat / folie de grafit 
Unul dintre principalele aspecte urmărite în cadrul tezei este măsurarea unghiului de contact 

al alcoolului zaharat pe o suprafață de carbon acoperită cu nanoparticule de ZnO. Deoarece în 
literatura de specialitate nu există date referitoare la acest subiect și măsurarea acestui unghi este 
foarte dificilă pe spuma de carbon cu structură macro-poroasă neregulată, experimentele au fost 
realizate pe folii comerciale de grafit acoperite cu nanoparticule de ZnO obținute prin aceeași metodă 
hidrotermală folosită în cazul impregnării spumei de carbon. 

Alcoolii zaharați studiați au fost topiți. Picături mici (2mm diametru) au fost picurate pe 
fiecare tip de substrat, iar unghiul de contact a fost măsurat cu ajutorul unui goniometru Ramè 
Instrument de la Institutul de Fizica Materialelor București. Figura 6.30 prezintă picăturile folosite 
pentru determinări. Tabelul 12 prezintă rezultatele acestor determinări. 

Acoperirile de ZnO depuse de folia de grafit conduce la o suprafață hidrofobă în raport cu 
xilitolul și amestecul  xilitol + eritritol. Este de așteptat ca alcooli zaharați nepolari să aibă un 
comportament hidrofob opus față de cel avut în raport cu apa.  
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Figura 6.30. Unghiul de contact al xilitolului şi amestecului xilitol+eritritol măsurat pe folii de carbon 

acoperite cu ZnO dispersat în diverși aditivi 
 

Tabelul 12. Unghiul de contact al alcoolilor zaharați (de la Rhodia) pe folia de C acoperită prin 
pulverizare cu ZnO si alți aditivi 

Substrat Alcool Unghi de 
contact [°] Observații 

Folie grafit, neacoperită Xilitol 85  
Folie grafit acoperită cu ZnO + 5% 
APV 

Xilitol 116 Hidrofob 

Grafit acoperit cu  ZnO + ELSW Xilitol 112 Hidrofob 
Grafit acoperit cu ZnO + TLS Xilitol 81  
Folie grafit, neacoperită 64% Xilitol+36% Eritritol  88  
Folie grafit acoperită cu ZnO + 5% 
APV 

64% Xilitol+36% Eritritol  102 Hidrofob 

Grafit acoperit cu ZnO + ELSW 64% Xilitol+36% Eritritol  103 Hidrofob 
Grafit acoperit cu ZnO + TLS 64% Xilitol+36% Eritritol  75  

 
Capitolul 7. Concluzii generale. Contribuții originale. Direcții de cercetare 
Concluzii generale 
 Sistemele de stocare a energiei termice sunt clasificate în trei grupe: de stocare a căldurii 

sensibile, de stocare a căldurii latente și de stocare termo-chimică. 
 Materialele cu schimbare de fază (Phase Change Materials-PCM) sunt produse cu un 

potențial ridicat pentru soluții de management termic, iar aceasta se datorează faptului că aceste 
materiale stochează și eliberează energie termică în timpul procesului de topire și cristalizare. 

 Alcoolii zaharați sunt o clasă de materiale care prezintă un potențial important de aplicare 
în sistemele de stocare a energiei la temperaturi medii. 

 S-a studiat o serie de soluții experimentale pentru creșterea capacității de stocare a energiei 
termice utilizând PCM-uri pe bază de alcooli zaharați prin abordarea unor metode de creștere 
controlată a suprafeței de schimb concomitent cu controlul procesului de cristalizare la subrăcire. 

 S-a elaborat un proces simplu de impregnare hidrotermală permițând funcţionalizarea 
spumelor de carbon cu ZnO nanostructurat cu morfologie de tip floare care permite controlul 
proprietăților acestor suprafețe pentru evitarea cristalizării alcoolilor zaharați selectați pentru  
materialele cu schimbare de fază în timpul ciclurilor termice în sistemul de stocare a energiei termice. 

 S-a studiat mecanismul de funcționare a materialelor carbonice prin înglobare cu particule 
de ZnO pentru controlul proprietăților superficiale la interfața substrat/PCM.  

 S-au studiat stabilitățile termice ale sistemului compozit obținut prin metode de analiză 
termică DSC.  

 Tehnologia hidrotermală in-situ propusă pentru impregnarea grafitului poros prin atașarea 
de nanoparticule de ZnO a fost verificată și au fost stabiliți parametrii procesului, utilizând noile 
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spume de carbon cu macro-porozitate crescută realizate de CNRS/IJL Nancy, Franța. Acest lucru a 
permis creșterea concentrației de Zn în soluția de impregnare și în consecință creșterea grosimii 
depunerii de ZnO în interiorul porilor a devenit evidentă. 

 S-a studiat microstructura acoperirilor obținute. Acoperirea constă într-un amestec 
complex de două tipuri diferite de carbonat bazic de zinc (hidratat și nehidratat) și hidroxid metastabil 
zinc-β. În urma tratamentului termic, materialul acoperirii cristalizează complet sub formă de zincit 
(ZnO), aceasta fiind singura fază observată în analiza DRX și susținută de analiza DSC. 

 Rezultatele de la DRX, analiză termică, microscopie optică au confirmat atașarea 
nanoparticulelor de ZnO pe porii suprafețelor spumelor de carbon prin impregnarea hidrotermală. 
Analiza EDAX confirmă prezența ZnO-ului pe suprafața de carbon a porilor interiori. 

 Depunerea obținută prin pulverizarea suspensiilor pe bază de pulberi hidrotermale de ZnO 
pe probele de carbon, se constituie ca straturi compacte cu grosime între 10 și 20 µm.  Aceste filme 
sunt compuse din cristale izometrice. 

 Gradul ridicat de compactare a depunerilor este datorat distribuției dimensionale  înguste 
a pulberilor hidrotermale nanostructurate de ZnO. Stabilitatea bună a suspensiilor a permis 
pulverizarea acestora cu aer comprimat.  

 Porozitatea deschisă efectivă (aprox. 60%) și dimensiunea medie a porilor (>600 microni) 
permit depunerea in-situ hidrotermală a filmelor subțiri de ZnO constituite din cristale cu formă 
aciculară.  

 Tratamentul termic la T>300°C este necesar pentru transformarea totală a carbonatului 
bazic de zinc în oxid de zinc. 

 Dimensiunile medii ale particulelor de carbonat hidratat de hidroxid de zinc sunt 
semnificativ mai mici decât dimensiunile medii ale celulelor din spumele carbonice și atașarea lor în 
interiorul porozității este destul de fezabilă.   

 Tratamentul la presiune de 100 atm duce la o creștere a porilor mari și la o contracție a 
porilor mici, probabil din cauza comportamentului ușor plastic al structurii. Mărimea maximă a 
porilor la L1 crește cu aproximativ 15%, iar a porilor spumei C1 cu 12,71%. 

 Spumele de carbon selectate au fost tratate la suprafață prin fierbere în soluție 1M de acid 
azotic timp de o oră pentru a crea o suprafață suplimentară de grupări funcționale și prin urmare are 
loc îmbunătățirea suprafeței de fixare reactivă a nanoparticulelor de ZnO. Probele de spumă de 
carbon tratate în acid azotic au fost scufundate într-o autoclavă vertical, această autoclavă conținând 
amestecul de azotat de zinc și uree cu un raport stoichiometric între uree și Zn (II). Procesele fizico-
chimice de la interfața C/nanoparticule de ZnO au fost investigate prin măsurători DSC-TG în 
intervalul de temperatură 20-600°C. Pentru sinteza oxidului de zinc nanostructurat s-a procedat la 
tratamentul în condiții hidrotermale a precursorilor anorganici obținuți din azotat de zinc și uree, 
urmat de tratament termic la 400oC. 

 Spuma C1 a fost supusă impregnării hidrotermal-electrochimice folosind metoda crono-
amperometriei. Utilizarea TiO2 în materialele pentru impregnarea spumelor de carbon, a condus la 
rezultate similare utilizării ZnO pur. Micrografiile optice ale spumei C1 supuse impregnării, în 
condiții hidrotermale, au indicat formarea unor filme discontinue pe suprafața porilor.  

 Spuma C2 a fost impregnată cu ZnO, în condiții hidrotermale (eliminând procesul 
electrochimic). A fost păstrată structura tip floare dezvoltată de oxidul de zinc, așa cum se observă 
din micrografiile SEM, punând în evidență grosimea nanometrică a lamelelor de oxid de zinc. Porii 
mai mari ai spumei C2 par să asigure un grad mai mare de acoperire comparativ cu spuma C1.  

 Deși pulverizarea suspensiilor pe bază de dioxid de titan asigură un grad de acoperire 
superior depunerilor de ZnO pur, s-a decis renunțarea la compozițiile pe bază de TiO2 deoarece acesta 
nu conduce la formarea unei structuri tip floare așa cum este cazul ZnO. 

 Pulberea hidrotermală de ZnO a fost utilizată la pregătirea de suspensii stabile destinate 
acoperiri prin imersie a foliilor comerciale de grafit. Suspensia a fost preparată amestecând: pulbere, 
apă distilată, alcool etilic, PAAS și soluție de NaCl. Straturi succesive au fost de puse prin 
scufundarea substratului în suspensie urmată de uscarea la 70oC. Chiar dacă filmul este discontinuu, 
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depunerea prin metoda imersiei asigură o acoperire superioară a foliei de grafit comparativ cu 
depunerea obținută prin pulverizare. 

 Au fost pregătite probe funcţionalizate cu particule nanostructurate de ZnO pur, TiO2 pur 
şi particule compozite din sistemul ZnO-TiO2.  

 Evaluarea unghiului de contact a arătat că depunerile de ZnO pe folie de grafit conduc la 
suprafețe hidrofobe în raport cu xilitolul și cu amestecul xilitol + eritritol, dacă sunt utilizați aditivii 
corespunzători: APV și eco-lac solubil în apă. S-a concluzionat că în raport cu alcoolii zaharați 
nepolari acoperirile produc un comportament hidrofob invers comparativ cu apa. 

 Atașarea nanoparticulelor de ZnO cu morfologie controlată poate îmbunătăți proprietățile 
hidrofobe ale materialelor pe bază de grafit, deoarece această proprietate este determinată de chimia 
suprafeței materialului și de structura geometrică a suprafeței. Nanocristalele de ZnO cu structură 
hexagonală de wurtzite cresc de-a lungul axei c și ca atare suprafețele (001) sunt foarte polarizate 
datorită prezentei Zn2+ și O2- , în timp ce suprafețele (011) nu sunt polarizate. Structura foarte poroasă 
a rețelei de nanoflori de ZnO expune mai ales partea nepolară a feței a cristalitului, ceea ce 
îmbunătățește semnificativ comportamentul hidrofob. Proprietățile finale depind de chimia 
procesului, natura dopanților, agenții de grefare, de solvenți și de substrat. 
 

Contribuții originale 
 Au fost îmbunătățite și dezvoltate noi materiale cu schimbare de fază pentru aplicații de 

stocare sezonieră a energiei termice în domeniul temperaturilor medii. 
 S-au stabilit condițiile de funcţionalizare a suprafeței interioare a macroporilor de C prin 

atașarea de nanoparticule de ZnO: suprafața interioară a carbonului să aibă grupe funcționale care să 
permită interacțiunea cu grupările polare ale ZnO, soluția conținând ioni de Zn2+ să umple complet 
porii de C, nucleația ZnO să aibă loc în proporție cât mai mare în pori pe suprafața interioară 
evitându-se blocarea interconectării porilor și soluția conținând ioni Zn2+ să fie compatibilă din punct 
de vedere chimic cu suprafața carbonului (să nu existe reacții chimice care să conducă la obținerea 
produselor secundare și la distrugerea structurii carbonului). 

 Majoritatea cercetărilor referitoare la procesul de sinteză hidrotermală se bazează pe 
modelarea inteligentă a reacțiilor hidrotermale, realizată înainte de  începerea experimentelor 
propriu-zise. Modelarea este utilă pentru predicția condițiilor experimentale de obținere a fazei dorite 
cu dimensiune și formă controlată și se bazează pe principiile termodinamice. Calculele 
termodinamice sunt accesibile datorită softurilor specializate care conțin baze de date termochimice 
și care permit simularea condițiilor reale de desfășurare a reacțiilor chimice. Programul Outokumpu 
HSC Chemistry for Windows a permis calculul, studiul echilibrului termodinamic și studiul 
stabilității sistemelor prin diagrame Pourbaix în sistemul Zn-O-H-C-N. 

 Pe baza studiilor de predicție termodinamică a fost propusă o metodă bazată pe depunerea 
hidrotermal-electrochimică a ZnO care nuclează în interiorul macro-porilor datorită reacției dintre 
cationii de Zn2+ și uree. Studiile ulterioare și experimentele realizate au arătat ca atașarea 
nanoparticulelor poate fi realizată la aceeași parametri de sinteză și în absența câmpului electric 
extern (care eventual ar putea îmbunătăți creșterea ZnO).  

 A fost propus un mecanism pentru a explica modul în care nanoparticulele de ZnO aderă 
la suprafața de carbon. Mecanismul se bazează pe rezultatele furnizate de analizele DRX, FT-IR, 
SEM, EDAX, zeta potențial și cuprinde ca etapele principale de nucleație a hidroxocarbonatului de 
zinc format prin reacția de precipitare omogenă a Zn2+ cu ureea, atașarea acestuia la grupările 
funcționale de pe suprafața carbonului funcţionalizat și transformarea termică la temperaturi mai 
mari de 200°C a acestuia în ZnO cu structură tip floare.  

 Foliile comerciale de grafit au fost la rândul lor acoperite cu ZnO. Depunerea s-a realizat 
prin pulverizarea unor dispersii pe bază de aditivi comerciali pentru a controla aderarea și a reduce 
problemele observate din cauza exfolierii stratului superficial de pe suprafața grafitului în timpul 
încercărilor. Studiile privind aderarea realizate prin încercarea la zgâriere au confirmat îmbunătățirea 
aderării ZnO la substrat.  
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 Suspensia stabilă de ZnO a fost obținută cu succes direct din procesul hidrotermal și a fost 
utilizată pentru obținerea straturilor compacte prin pulverizarea soluției cu aer comprimat. 

 Morfologia suprafețelor probelor obținute a fost analizată cu ajutorul microscopiei SEM 
și a microscopiei optice. Au fost demarate lucrările preliminare de evaluare al caracterului hidrofob 
al acestor suprafețe prin măsurarea unghiului de contact.  

 Pentru dezvoltarea unor suprafețe de carbon cu proprietăți super-hidrofobe s-a realizat 
acoperirea suprafeței de carbon (spumă și folii de carbon) cu ZnO nanostructurat având o textură 
controlată a suprafeței, folosind o metodă unică la presiuni ridicate din chimia umedă. Datorită 
gradului ridicat de noutate, nu exista metode standardizate pentru investigarea comportamentului 
hidrofob și a proprietăților de transfer termic ale sistemelor C/ZnO/alcool zaharat propuse. 

 
Direcții de cercetare 
1. Metodologia propusă pentru măsurarea unghiului de contact al alcoolului zaharat  va 

continua pentru a verifica reproductibilitatea rezultatelor prin analiza erorilor, inclusiv funcție de 
temperatură. 

2. Evaluarea energiei de adeziune a nanoparticulelor de ZnO la suprafața carbonului 
macroporos prin măsurători calorimetrice de precizie. Compararea rezultatelor cu cele ale energiei 
de adeziune a nanoparticulelor de ZnO pe folii de carbon prin măsurători AFM/Scratch test va 
permite obținerea de date fundamentale pentru studiul stabilității depunerilor de ZnO pe grafit. 

3. Utilizarea spumelor de carbon impregnate cu nanoparticule de ZnO la stocarea unor 
amestecuri moleculare de alcooli zaharați în vederea unui control mai fin a temperaturilor de 
transformare de fază a materialelor PCM și a energiei latente la transformare. 

4. Studiul comparativ prin metode de analiză termică a capacității de stocare termică a 
spumelor de carbon macroporos impregnate cu amestecuri moleculare de alcooli zaharați în vederea 
selectării sistemelor optime de stocare. 

5. Utilizarea sintezei hidrotermale ca metodă de micro-încapsulare a PCM-urilor în 
compozite de tip miez-înveliș. 
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