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Procedeu de obținere a fotocatalizatorului hibrid pe bază de TiO2 
nanocristalin și diatomit prin electroliză

Invenția se referă la domeniul energiei solare alternative regenerabile, la purificarea
fotocatalitică a apei și a aerului de poluanții organici și anorganici utilizând un fotocatalizator pe
bază de dioxid de titan nanodimensional fixat pe suprafața purtătorului poros și poate fi utilizat
pentru purificarea mediilor apoase de poluanți organici și anorganici toxici greu degradabili,
pentru a produce hidrogen din apă în celulele electrochimice, sau conversia fotocatalitică
eterogenă a dioxidului de carbon pentru a produce noi compuși
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Metoda constă
în prelucrarea amestecului de diatomit și precursorul
de dioxid de titan în camera catodică a electrolizorului
cu două camere prin trecerea curentului electric cu o
densitate de 30-100 mA / cm2.
Metoda se caracterizează
prin aceea că se efectuează hidroliza eterogenă a
precursorului TiO2 cu produsele de electroliză direct în
prezența diatomitului într-o singura etapă

Avantajele procedeului propus:faţă de procedeele clasice :

• Creşterea productivităţii de sinteză prin reducerea numărului de operații, timpului de
sinteză de 30 minute în loc de 20 de ore, cantității de reactivi folosiți;

• S-a obținut un produs cu proprietăți noi: suprafața specifică mărită, dimensiunea
cristalitelor de anataz de 8 nm în loc de 15,3 nm, valoarea de adsorbție a colorantului
standard –albastru de metilen (AM) de 64,9 mg / g în loc de 37,5 mg / g ;

Aplicarea produsului obținut în degradarea fotocatalitică a poluanților organici va avea ca
rezultat:

1. Intensificarea procesului de fotodegradare a substanței organice, AM: timpul de realizare
a decolorării de 99,9% cu o concentrație inițială a AM de exemplu 54 mg / l este redus de câteva
ori - 5 în loc 30 de minute;

2. Reducerea dozei de fotocatalizator pentru descompunerea aceleiași mase de substanțe
organice, de exemplu 1g / l și 6g / l;

Schema instalaţiei experimentale pentru  
sinteza fotocatalizatorului

1. Electrolizor;
2. Suspensia - diatomit + soluție de TiCl4;
3. Membrană schimbătoare de cationi 
MK-40; 4. Anod din grafit; 5. Agitator 
magnetic; 6. Catod - plasă din Pt; 7. 
Magnet;  8. pHmetru; 9. Termometru
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Compararea gradului
de degradare a
albastrului de metilen
(AM), cu 
fotocatalizatorul
obținut chimic (
DDT) și prin sinteză 
electrochimică (DDTE)


