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(57) Kopsavilkums:

Izgudrojums attiecas uz saules gaismā aktīvu, uz pamatnes fiksētu ZnO-TiO 2 sistēmas fotokatalizatoru
plāno kārtiņu iegūšanas metodi. Iegūtā fotokatalizatora lietošana ir saistīta ar kaitīgo organisko vielu
sadalīšanu ūdens vidē. Izgudrojuma mērķis ir pārklājuma stabilitātes uzlabošana atkārtotā lietošanā un
fotokatalītiskās aktivitātes palielināšana saules starojumā, ko panāk, cinka un titāna sāļu maisījumam
pievienojot itrija sāļus, doto maisījumu pirolītiski izsmidzinot 400 oC temperatūrā un iegūto plāno kārtiņu
papildus karsējot 600–650 oC temperatūrā 30–60 minūtes. Papildu karsēšana veicina plānās kārtiņas
kristalizāciju un samazina tās defektus.
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IZGUDROJUMA APRAKSTS 

[001] Izgudrojums attiecas uz saules gaismā aktīvu, uz pamatnes fiksētu ZnO-TiO2 

sistēmas fotokatalizatoru plāno kārtiņu iegūšanas metodi. Iegūtā fotokatalizatora lietošanas 

mērķis ir ūdens vidē esošu kaitīgo organisko vielu sadalīšana, izmantojot saules gaismā 

aktīvu, uz pamatnes fiksētu, ZnO-TiO2 sistēmas fotokatalizatoru.  

Zināmais tehnikas līmenis 

[002] Nanostrukturētas cinka oksīda daļiņas un plānās kārtiņas ir atzītas par 

perspektīviem fotokatalizatoriem, jo, salīdzinot ar titāna oksīda fotokatalizatoriem, tiem ir 

augstāks lādēto daļiņu kustīgums un lādiņnesēju dzīves laiks [1]. 

[003] Praktiskai ZnO fotokatalizatora lietošanai ir nepieciešams pilnveidot tā ķīmisko 

stabilitāti, aktivitāti un nodrošināt tā fiksāciju uz noteiktas pamatnes, lai atvieglotu 

atdalīšanu no apstrādātā šķīduma. 

[004] Ir zināms, ka metālu (Fe, Ni, Co, Ag), oksīdu (TiO2, SnO2, Eu2O3, Sm2O3, CuO), 

sulfīdu (CdS, Ag2S) vai to kompozītu pievienošana būtiski uzlabo ZnO fotokatalizatora 

aktivitāti redzamajā gaismā [2], jo maina katalizatora virsmas laukumu, daļiņu 

morfoloģiju, aizliegtās zonas platumu, gaismas absorbciju, fotoģenerēto elektronu-

caurumu dzīves laiku. 

[005] Zināmas dažādas ZnO plāno kārtiņu uznešanas metodes uz pamatnēm, piemēram, 

sola-gela [3], ātrās rotācijas [4], hidrotermālās sintēzes [5], magnetrona uzputināšanas [6] 

un izsmidzinošās pirolīzes [7]. Katrai metodei ir raksturīgi trūkumi, kuri galvenokārt 

saistīti ar darbietilpību, sarežģītas aparatūras nepieciešamību un grūtu procesa 

kontrolējamību. 

[006] Zināmo metožu vidū pirolītiskā izsmidzināšana ir vienkārša, tā nodrošina uznestās 

plānās kārtiņas parametru kontroli un liela izmēra pārklājumu uznešanu. Metodes pamatā ir 

sāļu šķīdumu izsmidzināšana ar gāzes strūklu sīku pilienu veidā 300–500 oC temperatūrā 

uz noteikta materiāla pamatnes ar vienlaicīgu izejvielu sadalīšanu (pirolīzi). Procesa 

rezultātā uz pamatnes veidojas oksīdu kārtiņa, kuras biezums ir atkarīgs no procesa ilguma 

un izejvielu attiecības [4]. 

[007] Ir zināms ZnO fotostabilitātes uzlabošanas paņēmiens, kas saistīts ar ķīmiski 

stabilas TiO2 plānas kārtiņas uzklāšanu uz cinka oksīda virsmas [8] no gāzes fāzes. TiO2 

kārtiņas biezums ir 0,75–1,50 nm un tā klātbūtne tuvina fotokatalizatora stabilitāti TiO2 

katalizatoru stabilitātei. Atoma slānīša izsēdināšana nodrošina homogēnas un stabilas 
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divkomponenšu struktūras veidošanos ar kontrolējamu biezumu, bet tās realizācija ir 

iespējama vakuuma iekārtās, kas nav piemērotas liela laukuma ZnO kārtiņu uznešanai. 

[008] Ir zināms ZnO-TiO2 pārklājuma uznešanas paņēmiens uz stikla vai niķeļa folijas 

virsmas ar pirolītiskās izsmidzināšanas metodi 400 oC temperatūrā [9], kas pēc būtības ir 

tuvs piedāvātam paņēmienam un izvēlēts par prototipu. Saskaņā ar prototipa paņēmienu 

cinka acetāta (0,1–0,2 mol/l) šķīdumu dejonizētā ūdenī ar stabilizatoru – etiķskābi (50,0 

ml/l šķīduma) un titāna izopropoksīda šķīdumu etanolā un acetilacetonā atsevišķi vai kopā 

izsmidzina uz pamatnes ar gaisa strūklas palīdzību. Pārklājuma biezumu nosaka šķīduma 

izsmidzināšanas ciklu skaits, šķīduma padeves ātrums sprauslā un metālu koncentrācija 

šķīdumos. Iegūtie ZnO-TiO2 pārklājumi satur no 3,0 līdz 17,0 masas % TiO2. ZnO-TiO2 

pārklājumu fotokatalītiskā aktivitāte redzamā gaismā samazinās līdz ar titāna oksīda 

koncentrācijas palielināšanos; ja TiO2 koncentrācija sasniedz 3,0 masas %, pārklājuma 

fotokatalītiskā aktivitāte ir līdzīga tīra ZnO aktivitātei, bet ķīmiskā stabilitāte ir par 5–10 % 

augstāka, salīdzinot ar tīru ZnO pārklājumu, jo TiO2 klātbūtne samazina ZnO ķīmisko 

mijiedarbību ar vidi. Trīskārtēja atkārtota ZnO-TiO2 (3 masas %) un ZnO fotokatalizatoru 

lietošana metilēnzilā šķīduma sadalīšanā saules gaismā sadala attiecīgi 56–57 % 

metilēnzilā. Tālāka atkārtota fotokatalizatora lietošana samazina aktivitāti. Pieckārtīga 

atkārtota fotokatalizatora lietošana samazina metilēnzilā šķīduma sadalīšanu līdz 51 %. 

Izgudrojuma mērķis un būtība 

[009] Izgudrojuma mērķis ir prototipa trūkumu novēršana, proti, pārklājuma stabilitātes 

uzlabošana atkārtotā lietošanā. Otrs izgudrojuma mērķis ir fotokatalītiskās aktivitātes 

palielināšana saules starojumā. 

[010] Saskaņā ar izgudrojuma pirmo izvirzīto mērķi cinka un titāna sāļu šķīdumiem 

pievieno itrija sāls šķīdumu, lai itrija sāls saturs iegūtajā plānajā kārtiņā būtu 0,6–1,8 masas 

% un TiO2-Y2O3 kopējais saturs ZnO-TiO2-Y2O3 fotokatalizatorā būtu 1,5–2,6 masas %. 

Mērķa sasniegšanai sagatavo trīs sāļu šķīdumus: a) 0,20 M cinka sāls šķīdumu iegūst, 

izšķīdinot 4,390 g cinka acetāta (Zn(CH3CO)2
.2H2O) 30,00 ml ūdens, pievienojot 0,50 ml 

etiķskābes un papildinot sāls šķīdumu līdz 100,00 ml ar etilspirtu; b) 0,05 M titāna sāls 

šķīdumu iegūst, pilinot 1,421 g titāna izopropoksīda 50,00 ml etilspirta, kam pievienoti 

3,00 ml acetilacetona. Pēc maisīšanas pielej etilspirtu, līdz iegūst 100,00 ml šķīduma; 

c) 0,01 M itrija sāls šķīdumu iegūst, izšķīdinot 0,383 g itrija nitrāta heksahidrāta 100,00 ml 

ūdens. Sāļu šķīdumu fotokatalizatoru pārklājumu izveidei ar pirolītiskās izsmidzināšanas 
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metodi iegūst, 0,20 M cinka acetāta šķīdumam (97,40–98,50 ml) pievienojot 0,05 M titāna 

izopropoksīda šķīdumu (3,26–5,46 ml) un 0,01 M itrija nitrāta šķīdumu (1,14–3,15 ml). 

Šķīdumu izsmidzina ar gaisa strūklas palīdzību uz niķeļa folijas 400 oC temperatūrā. 

Izejvielām sadaloties, uz niķeļa folijas veidojas fotokatalizatora ZnO-TiO2-Y2O3 plānā 

kārtiņa, kas satur 97,4–98,5 masas % ZnO un 1,5–2,6 masas % TiO2-Y2O3. Pievienotais 

itrija oksīds (0,6–1,8 masas %) veido cieto šķīdumu ar titāna oksīdu (0,8–2,0 masas %), 

ierobežo rutila fāzes veidošanos un sekmē ZnO fotokatalizatora stabilizāciju vismaz līdz 

sešiem atkārtotiem lietošanas cikliem. 

[011] Saskaņā ar otru izgudrojuma mērķi – fotokatalizatora aktivitātes palielināšanu 

nodrošina iegūto plāno kārtiņu papildus karsēšana 600–650 oC temperatūrā 30–60 minūtes. 

Papildu karsēšana veicina plānās kārtiņas kristalizāciju un samazina tās defektus, tādējādi 

ierobežojot lādiņnesēju rekombināciju un palielinot fotokatalītisko aktivitāti. 

Izgudrojuma īstenošanas piemēri 

[012] 1. piemērs: 

98,50 ml 0,20 M cinka acetāta šķīdumam, kas satur 4,3200 g cinka acetāta, maisot 

pievieno 1,16 ml 0,01 M itrija nitrāta heksahidrāta šķīdumu, kas satur 0,0160 g itrija 

nitrāta, un pilinot pievieno 3,58 ml 0,05 M titāna izopropoksīda šķīduma, kas satur 0,0519 

g titāna izopropoksīda. Pirolītiskās izsmidzināšanas iekārtā 400 oC temperatūrā šķīdumu 

izsmidzina uz niķeļa folijas. Sadaloties šķīdums veido fotokatalizatora plāno kārtiņu, kas 

sastāv no 98,5 masas % cinka oksīda, 0,9 masas % titāna oksīda un 0,6 masas % itrija 

oksīda. Iegūto plāni kārtiņu karsē 600 oC temperatūrā 60 minūtes. Metilēnzilā šķīduma (7,2 

mg/l) sadalīšanās pakāpe ar izveidoto katalizatoru imitētā saules starojumā (300 W 

spuldze) trīs stundās ir 58 %, trīs lietošanas ciklos – 58 %, sešos lietošanas ciklos – 57 %. 

[013] 2. piemērs: 

Atšķiras no 1. piemēra ar to, ka iegūto ZnO-TiO2-Y2O3 plāno kārtiņu karsē 650 oC 

temperatūrā 30 minūtes. Iegūtās plānās kārtiņas sastāvs ir identisks 1. piemērā 

aprakstītajam. Metilēnzilā šķīduma (7,2 mg/l) sadalīšanās pakāpe ar izveidoto katalizatoru 

imitētā saules apgaismojumā (300 W spuldze) trīs stundās ir 57 %. Sešas reizes atkārtotā 

lietošanā sadalīšanās pakāpe ir 55 %. 

[014] 3. piemērs:  

97,40 ml 0,20 M cinka acetāta šķīdumam, kas satur 4,2720 g cinka acetāta, maisot 

pievieno 3,15 ml 0,01 M itrija nitrāta heksahidrāta šķīdumu, kas satur 0,0434 g itrija 

nitrāta, un pilinot pievieno 3,26 ml 0,05 M titāna izopropoksīda šķīdumu, kas satur 0,0473 
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g titāna izopropoksīda. Pirolītiskās izsmidzināšanas iekārtā 400 oC temperatūrā šķīdumu 

izsmidzina uz niķeļa folijas. Tam sadaloties, veidojas fotokatalizatora plānā kārtiņa, kas 

sastāv no 97,4 masas % ZnO, 0,8 masas % TiO2 un 1,8 masas % Y2O3. Iegūto plāno 

kārtiņu karsē 600 oC temperatūrā 30 minūtes. Metilēnzilā šķīduma (7,2 mg/l) sadalīšanās 

pakāpe imitētā saules starojumā (300 W spuldze) ar izveidoto katalizatoru ir 57 % trīs 

stundās, 56 % – sešos lietošanas ciklos. 

[015] 4. piemērs:  

98,00 ml 0,20 M cinka acetāta šķīdumam, kas satur 4,300 g cinka acetāta, maisot pievieno 

1,14 ml 0,01 M itrija nitrāta šķīdumu, kas satur 0,0157 g itrija nitrāta, un pilinot pievieno 

5,460 ml 0,05 M titāna izopropoksīda šķīdumu, kas satur 0,0791 g titāna izopropoksīda. 

Pirolītiskās izsmidzināšanas iekārtā 400 oC temperatūrā šķīdumu izsmidzina uz niķeļa 

folijas. Sadaloties šķīdums veido fotokatalizatora plāno kārtiņu, kas satur 98,0 masas % 

ZnO, 1,4 masas % TiO2 un 0,6 masas % Y2O3. Iegūto plāno kārtiņu karsē 650 oC 

temperatūrā 60 minūtes. Metilēnzilā šķīduma (7,2 mg/l) sadalīšanās pakāpe ar izveidoto 

fotokatalizatoru ir 59 % trīs stundās, 56 % – sešos lietošanas ciklos.  
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PRETENZIJAS 

1. Saules gaismā aktīva cinka oksīda un titāna oksīda fotokatalizatora plānās 

kārtiņas iegūšanas paņēmiens ar cinka un titāna sāļu pirolītisko izsmidzināšanu 400 oC 

temperatūrā, kas atšķiras ar to, ka sāļu šķīdumā papildus ievada itrija sāļu šķīdumu un 

iegūto plāno kārtiņu papildus karsē 600–650 oC temperatūrā 30–60 minūtes. 

 2.  Fotokatalizatora plānā kārtiņa, kas ir iegūta ar paņēmienu saskaņā ar 

1. pretenziju, kas sastāv no sastāvdaļām šādos daudzumos, masas %: 

cinka oksīds (ZnO) 97,4–98,5; 

itrija oksīds (Y2O3) 0,6–1,8; 

titāna oksīds (TiO2) 0,8–2,0, 

kur TiO2+Y2O3 ir 1,5–2,6 masas % robežās. 


