
Discover 

the energy 

of hydrogen

Grzegorz Karwasz

Anna Kamińska

Universitatea Nicolaus Copernicus

Materiale didactice: învățământ secundar

Partea III: Stiva Volta



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Galvani și broaștele (moarte)

https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani "Volta, Filosofo Naturale" - Quaderni "Scienze", 1997

Luigi Galvani, care a lucrat la Bologna, a fost medic și

chirurg. În timp ce făcea experimente pe broaște

(proaspăt ucise), a observat (presupunem*) că, atunci

când atingea cu un cuțit de argint nervii unei broaște

așezate pe o farfurie de tablă), picioarele i se mișcau.

El credea că "electricitatea animală" era o a treia

formă de electricitate (nu de sticlă sau de apă).

Descoperirile sale au fost revoluționare la acea vreme,

dar Alessandro Volta (era din Pavia, o țară diferită de

Bologna) a dat o explicație diferită: nu animalele, ci

metalele sunt sursa "electricității".

*Galvani a înregistrat că broaștele moarte se mișcau

atunci când se producea o scânteie de la o mașină

electrostatică sau în timpul unei furtuni cu fulgere.

Undele electromagnetice au fost cele care au

provocat apariția spasmelor.

Bringing electrical 

charge from electro-

static machine makes 

the muscle move.

Galvani’s instructions 

how one should 

prepare the frog for 

electrical experiments
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Electricitatea în secolul al XVII-lea a fost  
joc social în saloanele aristocraților

Deja Tales din Milet , în jurul anului 500 î.e.n., a 

observat proprietățile speciale ale chihlimbarului 

(din grecescul electron). 

În secolul al XVII-lea, experimentele au fost 

cunoscute cu sfere de sulf sau sticlă: prin frecare, 

s-a creat „electricitate”, până la scântei mari, dacă 

fața (ușoară) a fost izolată (folosind mătase) de 

sol.

Robert Symmer (1707-1763) a observat 

electrizarea șosetelor sale albe și negre (de lână și 

mătase) pe care le purta una peste alta. 

În același timp, Benjamin Franklin studia 

electricitatea produsă de fulgere, pe care a prins-o 

într-o sticlă de pâlnie (adică un condensator).   

„1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta", Universita' di Pavia
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http://www.esdsystems.com/whitepapers/wp_tribocharging.html

Alessandro Volta, inspector 

școlar în Como și ulterior 

profesor de fizică la Pavia, a 

întreprins un studiu sistematic 

al diferitelor materiale.

A aranjat toate materialele, de 

la sticlă la mătase, sulf și 

rășină, într-o serie.

De asemenea, el a fost primul 

care a măsurat forțele 

electrice care acționează între 

două plăci metalice plate: 

astfel, a fost definit potențialul 

electric, numit și tensiune și 

măsurat cu un voltmetru în 

volți . 

Expoziția interactivă "Celula lui Volta" , Słupsk, 2001

dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/ogniwa.html

Volta, iar curentul a trecut..

„1799:.. E la corrente fu. Duecento anni dalla pila di Volta", Universita' di Pavia

http://www.esdsystems.com/whitepapers/wp_tribocharging.html


This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

În 1799, Volta a adunat un teanc de monede, Sn și Ag..

Scrisoarea lui Volta din martie 1800, în care își 

descrie "stiva" de monede: fiecare altă pereche este 

împărțită cu hârtie înmuiată în apă sărată.

Stiva originală a lui Volta, de la mausoleul său din Como (fotografie de GK).

Transformarea „energiei chimice” în 

energie electrică într-o stivă Volta este 

extrem de eficientă. Acest ceas 

funcționează de 25 de ani cu aceeași 

baterie Ag: afișajul cu cristale lichide 

folosește puțină energie.
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Reacții electrochimice

H2SO4 → 2H+ + SO4
-2

Cu (Catod): 2H+ + 2e- → H2↑     Zn  (Anod): Zn → Zn2+ + 2e-

Program: Dr. Mauro Brunato: http://www.science.unitn.it/~brunato/Terra/index.html#documenti

Iată cum funcționează bateria lui Volta: într-o reacție de 

oxidare, un atom de zinc cedează doi electroni: Zn → 

Zn2+ + 2e- (oxidarea are loc la anod - electrod negativ). 

Acești electroni reacționează cu moleculele de apă din 

soluția conductoare: 2 H2O + 2e- → 2 HO- + H2 (reacție 

de reducere la catod - electrod pozitiv). 

În total, are loc o reacție redox, însoțită de generarea 

unei diferențe de potențial și a unui curent: se produce 

hidrogen, iar discul de zinc este consumat treptat.

Datorită reducerii H+, potențialul din stiva Volta nu este 

de 1,2 V, ci este mai mic: gazul de hidrogen este 

eliberat.  

http://www.science.unitn.it/~brunato/Terra/index.html#documenti
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Pila lui Daniel (1837)

https://www.methodephysique.fr/piles_daniell/

Problema cu pila Volta și cu reacțiile electrochimice 

în general este că acestea nu se întâmplă așa cum 

ne așteptăm.

Într-o pereche Zn/Cu ne așteptăm la un potențial 

efectiv de 0,4 V (Cu) + 0,8 V (Zn) = 1,2 V

Dar în pila Volta este mai convenabil ca reacția de 

reducere să nu implice ioni Cu2+ (Cu2+ + 2e- → Cu), 

ci H+ + e- → H, de unde rezultă un potențial de 

numai 0,8 V.

Nu numai că potențialul este mai mic, dar sunt 

emise bule de gaz H2 pe electrod (catod). 

Pentru a evita acest lucru, fluxul de H+ trebuie oprit, 

dar circuitul electric trebuie închis.

Astfel, o „punte de sare” este utilizată cu ioni care 

nu modifică reacția, cum ar fi  K+ i NO 3-.

Direction of current, 

as established by Volta

Zn → Zn2+ + 2e- Cu2+ + 2e- → Cu 

https://www.methodephysique.fr/piles_daniell/
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Cum a măsurat Volta tensiunea? În volți?
Volta nu numai că a inventat stiva 

electrochimică, dar a contribuit și la 

dezvoltarea electrostaticii.

El a inventat electroscopul: două benzi 

metalice subțiri în interiorul unui recipient de 

sticlă care se resping reciproc atunci când 

sunt încărcate. 

De asemenea, a inventat electroforul: o 

placă de metal ținută de un mâner izolat. 

Plasat pe un dielectric electrificat și atins în 

ordinea corectă, pare să genereze 

electricitate ca o mișcare perpetuă. În 

practică, lucrarea constă în ridicarea unei 

plăci metalice care furnizează energie (și 

generează potențial).

Experimentele de acasă/școală inspirate de opera lui Volta (de la stânga la dreapta):

- electroscopul Volta: două benzi metalice în interiorul unui borcan de sticlă
- cele două capete ale eșarfei de mătase se resping reciproc dacă sunt îndepărtate de 

pe haina de lână
-un teanc de monede românești vechi (Al și Ni) și bucăți de hârtie cu apă sărată; cu 
eurocenți se poate face același lucru cu bucăți de folie de Al. 

Alături de ea: bateria e gata 
de la ascuțitoare: 
Al și oțel inoxidabil 
și un electroscop în sticlă

Deasupra: Electroscopul Volta folosit pentru a măsura 
tensiunea de la o mașină electrostatică
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Jocul cu electricitatea era o aventură costisitoare: 

erau necesare teancuri de monede de Ag. 

Romagnosi, un avocat din Rovereto, în nordul 

Italiei, a descris în 1802 cum a luat un teanc de 

lame rotunde din cupru și zinc, a pus o cârpă 

înmuiată în sare de amoniac între fiecare pereche 

și a conectat capetele cu sârmă de argint.

Nu numai că a provocat scântei, dar a observat și 

că acul magnetic își schimba direcția atunci când 

era plasat lângă un fir prin care trecea curentul 

provenit de la stivă. 

Un experiment similar a fost descris aproape 

douăzeci de ani mai târziu de către Ørsted. Și 

nimeni nu-și amintește de Romagnosi. 

Romagnosi (1802) sau Ørsted (1817) 

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/files/zrodla/Romagnosi.pdf

S. Stringari, R. R. R. Wilson
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Volta’s electrochemical series

Li+(aq) +e- → Li(s) -3,04

2H2O(l) + 2e− → H2(g) + 2OH−(aq) -0,828

Zn2+(aq) + 2e− → Zn(s) -0,762

PbO(s) + H2O + 2e− → Pb(s) + 2OH− -0,576

Fe2+(aq) + 2e− → Fe(s) -0,41

Sn2+(aq) + 2e− → Sn(s) -0,14

Pb2+(aq) + 2e− → Pb(s) -0,13

2H+(aq) + 2e− → H2(g) 0,00

Sn2+ (aq) + 2 e− → Sn(s) 0,14

Cu2+(aq) + 2e− → Cu(s) 0,34

Ag+(aq) + e− → Ag(s) 0,80

F2(g) + 2e− → 2F−(aq) 2,87

+1,83

Manualele "școlare" prezintă de obicei seria de tensiuni Volta, așa 

cum se arată în tabelul de mai jos: Li este cel mai negativ, Al, Zn și 

Fe sunt negative, hidrogenul este de referință, iar Cu, Ag și Au sunt 

pozitive.

Dar o versiune mai detaliată (de pe wikipedia, dar bazată pe 

rapoarte științifice serioase), este prezentată în stânga: nu numai 

metalul determină potențialul electrochimic produs, ci și tipul de 

reacție ionică - nivelul de "oxidare", astfel încât reacțiile cu ioni Cu+

și Cu 2+ dau potențiale diferite.   

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_electrode_potential_(data_page)

https://it.wikipedia.org/wiki/Litio
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(element_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(element_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rame
https://it.wikipedia.org/wiki/Argento
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluoruro
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_electrode_potential_(data_page)
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Pila de combustie cu hidrogen a lui Grove,

La fel ca Zn și Cu, se poate folosi orice alt metal (și nemetal), 

inclusiv hidrogen și oxigen.

William Grove a inventat "pila de combustie" din întâmplare: în 

timpul electrolizei apei, a deconectat electrozii de la sursa de 

tensiune și a observat curentul "inversat".

Reacții la electrozi: 

H2 → 2H+ + 2e- (electrod negativ, numit anod) 

Electronii curg printr-un fir către un electrod pozitiv numit catod, în 

timp ce ionii H+ curg prin solvent și reacționează asupra catodului:

O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 

Dificultatea constă în furnizarea de hidrogen (și oxigen) în apă: se 

utilizează catalizatori „bine demonstrați”, cum ar fi Pt coloidală 

(nanostructurată).  

https://www.researchgate.net/publication/222587594_Membranes_fit_for_a_revolution/figures?lo=1 © The Royal Society

William Grove a publicat acest desen în 1843:
cinci celule H/O au fost utilizate pentru a genera un curent 
electric care a provocat electroliza (celula din dreapta).

https://www.researchgate.net/publication/222587594_Membranes_fit_for_a_revolution/figures?lo=1
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În celulele cu membrană polimerică (PEM), ionii 

H+ (prin intermediul nafionului) sunt transportați 

printr-o membrană separată. În alte tipuri de 

celule, alcaline (AEM) (utilizate în zborurile 

Apollo), pot fi transportați ioni OH-.

J. R. Varcoe și colab. Energie Environ. Sci. 2014, 7. 3135

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Încă nu înțelegem nici măcar electrostatica

În ciuda secolelor de cercetare, fenomenele Volta

sunt încă departe de a fi pe deplin înțelese.

În lucrarea prezentată aici, autorii analizează cu

un microscop modern modul în care bucăți dintr-

un material sunt transportate în altul în

fenomenele trielectrice (adică electrificarea prin

frecare).

Pe pagina următoare arătăm modul în care

oamenii de știință încearcă să explice potențialele

de la interfața metal-apă.
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Primele încercări de a înțelege potențialul Volta  

„The description of electrode-electrolyte interfaces is based on the concept of 

the formation of an electric double layer. This concept was derived from 

continuum theories extended by introducing point charge distributions. Based 

on ab initio molecular dynamics simulations, we analyze the electric double 

layer in an approach beyond the point charge scheme by instead assessing 

charge polarizations at electrochemical metal-water interfaces from first 

principles. We show that the atomic structure of water layers at room 

temperature leads to an oscillatory behavior of the averaged electrostatic 

potential. We address the relation between the polarization distribution at the 

interface and the extent of the electric double layer and subsequently derive 

the electrode potential from the charge polarization.”
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Experiment: electroliza
Necesar:
- sursă de alimentare de joasă tensiune (0-10V), dar de curent ridicat (1A), 2 cabluri crocodiliene, 
- 2 bucăți de folie de aluminiu (1cm x 1cm) pentru electrozi  
- recipient din sticlă (aproximativ ½ l), eventual de formă dreptunghiulară 
- apă distilată + sare (NaCl)
- voltmetru

Activități:
• umpleți paharul cu apă (3/4), puneți benzile de aluminiu în apă, ținându-le cu cleștii (crocodilii),
- conectați cablurile la sursa de alimentare, introduceți un voltmetru adecvat pentru măsurarea curentului 

între ele, setați tensiunea pe sursa de alimentare de 0 V, porniți sursa de alimentare, 
- creșteți tensiunea în trepte de 0,1 V, măsurați curentul, observați electrozii; 
- opriți creșterea tensiunii la 3 volți.
2. Adăugați puțină sare (1 linguriță) în apă, repetați măsurarea intensității. 
- încercați să estimați cantitatea de gaz formată pe electrozi

Realizați graficele curentului în două cazuri (cu și fără sare) în funcție de tensiune.
Încercați să realizați un grafic similar pentru cantitatea de gaz creată.
Trageți concluzii.
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Se pot face multe alte experimente distractive..

Aveți nevoie de:
- plăci de Zn (sau Fe) și Cu 
conectate prin cablu (Cu)
- voltmetru
- câțiva elevi cu palmele 
transpirate: alături de ei elevi de 
gimnaziu din Toruń

De făcut: 
- circuit electric închis ("Nu 
atingeți firul, ci doar părțile 
metalice")

Efectul scontat: Distractie!


