
 

Saules gaismā aktīvu cinka oksīda-titāna 
oksīda plānās kārtiņas iegūšanas 

paņēmiens 

Izgudrojums 
Uz virsmas fiksētu Saules gaismā 
aktīvu TiO2- ZnO sistēmas 
fotokatalizatoru iegūšanas metode, 
kas letojami notekūdeņu attīrīšanai 
no organiskajiem savienojumiem. 

 
Tehnoloģiju gatavības līmenis 
TRL 5 
Materiāla pielietojums demonstrēts 
laboratorijas apstākļos. 
Izstrādātie fotokatalizatori spēj noārdīt   
2-4 stundās līdz pat 90% organiskās 
krāsvielas metilēnzilā. 
 
Vēsturiskie atskaites punkti 
2017-2020: Tehnoloģijas 
izstrāde un optimizācija 
2019: Iesniegts patenta 
pieteikums 
2020: Pārbaudīta iegūto 
fotokatalizatoru efektivitāte 
organisko vielu noārdīšnai un 
ūdens attīrīšanai laboratorijas 
apstākļos (TRL 5) 
2021: Saņemts Latvijas patents 
 
Finansējums 
ERAF projekts Nr. 
1.1.1.1/16/A/079 “Saules gaismā 
aktīvu fiksētu TiO2-ZnO sistēmas 
fotokatalizatoru izstrāde”. 
 
Intelektuālais īpašums 
Latvijas patents Nr. 15497 “Saules 
gaismā aktīvu cinka oksīda-titāna 
oksīda plānās kārtiņas iegūšanas 
paņēmiens” 
 
Pētniecības komanda 
Dr.chem. Reinis Drunka 
Dr.sc.ing. Ilmārs Zālīte 
 
Sadarbības piedāvājums 
Tehnoloģijas licence. 
 
Kontaktinformācija 
Lita Lazdiņa 
Tehnoloģiju pārneses eksperts  
Tel. +371 29119516 
E-pasts: lita.lazdina@rtu.lv 
 

Tirgus izaicinājums 
Liela daļa notekūdeņu, kas nonāk vidē un ūdens attīrīšanas sistēmās, 
satur dažādus dzīvajiem organismiem kaitīgus organiskos 
savienojumus. Šādu notekūdeņu attīrīšana ir dārga un 
energoietilpīga. Fotokatalizatori ir vielas, kas gaismas ietekmē veicina 
ķīmisko reakciju norisi, tajā skaitā spēj šķelt organiskos savienojumus 
mazāk kaitīgos savienojumos. Iespējas izmantot Saules gaismā 
aktīvus fotokatalizatorus notekūdeņu attīrīšanas procesā, ievērojami 
samazina notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. 
 
Izgudrojums 
Rīgas Tehniskā universitāte ir izstrādājusi tehnoloģiju Saules gaismā 
aktīvu fiksētu TiO2-ZnO fotokatalizatoru iegūšanai.  
Tehnoloģija ietver titāna pamatnes attīrīšanu un kodināšanu, 
homogēnu porainu oksīda pārklājumu un orientētu nanocaurulīšu 
pārklājumu iegūšanu uz nesēja virsmas, lietojot plazmas elektrolītisko 
oksidēānu un anodēšanu, kā arī to modificēšanu ar ZnO 
nanostruktūrām. Optimizējot anodēšanas un plazmas elektrolītiskās 
oksidēšanas metodes, noteikti optimālie elektrolīta sastāvi, 
spriegums, procesa ilgums, un attālums starp elektrodiem. 
Optimizējot pirolītiskās izsmidzināšanas un ķīmiskās izgulsnēšanas 
metodes, noteikti optimālie parametri elektrolītu sastāvam un procesa 
ilgumam. Izveidota caurplūdes reaktora sistēma, kurā imitēta Saules 
starojumā veikta fotokatalizatora aktivitātes testēšana un noteikts 
optimālais fotokatalizatora sastāvs. 
 
Tehnoloģijas priekšrocības 

 Katalizatori ir uz virsmas fiksēti, tāpēc pēc tehnoloģiskā 
procesa tos ir viegli atdaīt no šķīduma. 

 Nanoporu un nanocaurulīšu struktūra nodrošina 
fotokatalizatoram palielinātu īpatnējās virsmas laukumu, kas 
nodrošina augstāku fotokatalītisko aktivitāti. 

 TiO2 modificēšana ar ZnO nanodaļiņām, ļauj tos sekmīgi lietot 
redzamās gaismas spektra daļā un saules gaismā (tīrs TiO2 
ir aktīvs tikai ultra violetajā (UV) starojumā). 

 Izstrādātā fotokatalizatoru iegūšanas tehnoloģija nodrošina 
zemas fotokatalizatora izgatavošanas izmaksas.  

 Fotokatalizatori ir piemēroti atkārtotai lietošanai. 
 Fotokatalizatora pamatni iespējams izmantot atkārtoti. 
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