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Показано, що фотокаталітичні процеси на напівпровідникових матеріалах є
перспективними для застосування у технологіях очищення стічних промислових
вод та повітряного басейну від токсичних органічних домішок для вирішення
важливих екологічних проблем.
Виконано дослідження щодо формування покриттів оксидом титану(IV), що
доповнені оксидом цирконію(IV). Формування покриттів проводили методом
анодного оксидування технічних сплавів титану марки ВТ1-0 та цирконію марки
Е-125 з водних розчинів електролітів на основі 0,5 М сірчаної кислоти та 1 М
пірофосфату калію. Для одержання змішаних оксидних покриттів складу
Ti/TinOm ·ZrO2 у розчини електролітів додатково вводили оксид цирконію(IV)
заданої концентрації. Фотокаталітичну активність одержаних систем
оцінювали за реакцією окиснення фенолу.
Показано, що в результаті анодного оксидування сплаву ВТ1-0 у сірчанокислих та
пірофосфатних електролітах є можливим одержання змішаних оксидних систем
складу Ti/TinOm·ZrO2 з поруватою та мікрокристалічною структурою поверхні й
вмістом цирконію до 2 % за масою. Встановлено, що підвищення рН електроліту
призводить до суттєвого зниження вмісту цирконію в покриттях. Показано, що
контактні маси Ti/TiO2, Zr/ZrO2, Ti/TinOm ·ZrO2 фотокаталітично активні у
реакції окиснення фенолу під дією УФ-випромінювання, причому змішані покриви
Ti/TinOm ·ZrO2, сформовані з сірчанокислотного електроліту, виявляють більш
високу каталітичну активність у порівнянні що з індивідуальними оксидами, то й
з Ti/TinOm·ZrO2, нанесеними з пірофосфатних електролітів. Одержані результати
свідчать про можливість створення фотокаталітичних перетворювачей зі
застосуванням змішаних оксидних систем, сформованих на металевих носіях, для
очищення стічних вод від органічних ароматичних сполук.
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