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Отримано композитний фотокаталiзатор, що складається з шару зародкiв ZnO з n-типом
електропровiдностi, “наноквiтiв” ZnO з n-типом електропровiдностi та поруватого кремнiю з
p-типом електропровiдностi. Дослiджено фотодеґрадацiю барвника з використанням компо-
зитних фотокаталiзаторiв на основi тонких плiвок i “наноквiтiв”. Використання “наноквiтiв”
ZnO дало змогу полiпшити фотокаталiтичнi властивостi композиту.
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I. ВСТУП

Очищення стiчних вод вiд органiчних домiшок є
найважливiшим завданням вiдновлення водних ре-
сурсiв [1]. Одне з основних джерел надходження орга-
нiчних домiшок у стiчнi води — вiдходи пiдприємств,
що використовують у технологiчних процесах орга-
нiчнi барвники, продукти розкладання яких можуть
викликати онкологiчнi захворювання. У зв’язку з цим
актуальним є пошук нових i вдосконалення iснуючих
способiв видалення органiчних домiшок iз водних се-
редовищ [2]. Перспективним способом очищення води
вiд органiчних барвникiв є фотокаталiз iз використан-
ням напiвпровiдникових матерiалiв [3]. В основi тех-
нологiї лежать фiзико-хiмiчнi процеси, що протiкають
у рiдкому середовищi з каталiзатором, яке опромiню-
ють свiтлом.

Найлiпше вивченi й затребуванi фотокаталiтич-
нi матерiали на основi TiO2, WO3, Zn2SnO4 i
ZnO [4]. Каталiзатори на основi ZnO мають низь-
ку собiвартiсть, стабiльнi, нетоксичнi й не вимага-
ють реактивацiї. ZnO — широкозонний напiвпровiд-
ник (Eg ≈ 3.37 еВ), у якому електронно-дiрковi па-
ри ґенеруються завдяки освiтленню ультрафiолето-
вим випромiнюванням.

Ультрафiолетовий дiапазон — це лише 4–5 % пов-
ного спектра сонячного випромiнювання. Для найе-
фективнiшого поглинання сонячного випромiнюван-
ня виготовляють композитнi матерiали на основi ZnO
та металiв чи на основi ZnO та вузькозонних напiв-
провiдникiв. Поруватий кремнiй має iнтенсивну види-
му фотолюмiнесценцiю, велику абсорбувальну площу
поверхнi й збiльшену ширину забороненої зони внас-
лiдок квантово-розмiрних ефектiв порiвняно з крем-

нiєвими нанокристалами [5]. Залежно вiд технологiї
виготовлення ширина забороненої зони поруватого
кремнiю варiюється в межах 2.2–3 eB [6]. Використан-
ня поруватого кремнiю з p-типом електропровiднос-
тi та наноструктур ZnO з n-типом електропровiднос-
тi дає змогу збiльшити час життя фотоґенерованих
електронно-дiркових пар i зменшити ймовiрнiсть ре-
комбiнацiї носiїв заряду завдяки ефективному їх роз-
дiленню на гетеромежi n-ZnO/p-Si [6].

II. ЕКСПЕРИМЕНТ

Композитний фотокаталiзатор складається з шару
зародкiв ZnO i “наноквiтiв” ZnO з n-типом електро-
провiдностi та поруватого кремнiю з p-типом елект-
ропровiдностi.

Спосiб виготовлення композитного фотокаталiзато-
ра можна проiлюструвати так. Для отримання пору-
ватого кремнiю застосовують пластини монокриста-
лiчного кремнiю (100) товщиною 550 мкм з p-типом
електропровiдностi та з питомим опором 7 Ом·см.
Анодують пластини протягом 20–30 хв в етаноловому
розчинi плавикової кислоти (40 %) за густини стру-
му 90 мА·см−2 i за освiтлення вольфрамовою лам-
пою потужнiстю 150 Вт. Вiдтак пластинку з шаром
поруватого кремнiю промивають у чистому етанолi i
висушують у вакуумi за температури 373–393 K. Пiс-
ля цього на пластинку з шаром поруватого кремнiю
осаджують шар зародкiв ZnO з n-типом провiдностi,
почергово занурюючи пластинку спочатку в ємнiсть
з водним еквiмолярним (0.5 М) розчином цинк аце-
тату дигiдрату Zn(CH3COO)2· 2H2O та гексамiну за
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кiмнатної температури, а потiм — у ємнiсть iз дисти-
льованою водою, нагрiтою до температури приблиз-
но 85–90◦С. Цикл повторюють 20–40 разiв для отри-
мання шару зародкiв. Потiм пiдкладку промивають у
дистильованiй водi для видалення зайвих частинок.

На наступному етапi для вирощування “наноквi-
тiв” ZnO кремнiєву пластинку з шаром поруватого
кремнiю та з шаром зародкiв ZnO помiщають у єм-
нiсть iз водним розчином 0.05 моль·л−1 цинк нiтра-
ту гексагiдрату (Zn(NO3)2·6H2O) та 0.025 моль·л−1

гексамiну (C6H12N4). “Наноквiти” ZnO вирощують
за температури 90◦С протягом 90 хв. Пiсля синте-
зу зразок осушували протягом 1 год. за температури
350◦С у вакуумi за тиску 5 · 10−3 Па. Монiторинґ по-
верхнi композитного фотокаталiзатора здiйснювали
за допомогою растрового електронного мiкроскопа-
мiкроаналiзатора “РЕММА-102-02”. “Наноквiти” ZnO
формуються за рахунок того, що на кожному зародку
виростає бiльш нiж один нанострижень ZnO.

Для дослiдження фотокаталiтичних властивостей
ZnO обрано метилоранж (C14H14N3NaO3S) як орга-
нiчний барвник. З цiєю метою оксид цинку масою 1 мг
(у формi плiвки або наноструктур) на пiдкладках з
поруватого кремнiю помiщали у водний розчин ме-
тилоранжу (5 мг/л).

Водний розчин iз барвником i помiщеним у ньому
каталiзатором опромiнювали ультрафiолетовим свiт-
лом. Як джерело опромiнювання використовували
кварцову лампу ДРТ-125 з потужнiстю випромiню-
вання, не бiльшою за 26 Вт в дiапазонi довжин хвиль
вiд 315 до 400 нм. Для стабiлiзацiї роботи лампи пе-
ред експериментом її прогрiвали протягом 10 хвилин.
Зразки з водним розчином барвника в стандартних
3.5 мл кварцових кюветах опромiнювали на вiдстанi
10 см вiд лампи. Кiнетику фотодеґрадацiї барвника
дослiджували за змiною його концентрацiї, яку визна-
чали за допомогою спектрометра Specord M 40 вимi-
рюванням оптичної густини в максимумi поглинання
барвника (465 нм).

Ефективнiсть деґрадацiї Eeff барвника розрахову-
вали за формулою [3]:

Eeff = [C0 − C(t)/C0] · 100%
= (A0

464 −At
464/A0

464) · 100%, (1)

де C0 — початкова концентрацiя барвника; C(t) —
концентрацiя барвника пiсля його опромiнення ульт-
рафiолетовим свiтлом протягом часу t; A0

464 i At
464 —

оптичнi густини розчину барвника на довжинi хвилi,
що вiдповiдає положенню максимуму у спектрi погли-
нання λ = 464 нм — початкова та пiсля опромiнення
протягом часу t вiдповiдно.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Морфологiя поверхнi створеного нанокомпозитного
фотокаталiзатора зображена на рис. 1. Мiкрофото-
графiя отримана методом растрової електронної мiк-
роскопiї.

Рис. 1. Мiкрофотографiя нанокомпозитного фотоката-
лiзатора.

Рис. 2. Залежнiсть ефективностi деґрадацiї барвника
— метилоранжу вiд часу опромiнення свiтлом вiд ртутної
лампи ДРТ-125 за використання композитного фотоката-
лiзатора на основi плiвки ZnO товщиною 600 нм з n-типом
електропровiдностi та поруватого кремнiю з p-типом елек-
тропровiдностi.

Рис. 3. Залежнiсть ефективностi деґрадацiї барвника
— метилоранжу вiд часу опромiнення свiтлом вiд ртутної
лампи ДРТ-125 за використання композитного фотоката-
лiзатора на основi наноквiтiв ZnO з n-типом електропро-
вiдностi та поруватого кремнiю з p-типом електропровiд-
ностi.
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На рис. 2 i 3 показано залежностi ефективностi де-
ґрадацiї барвника вiд часу з використанням оксиду
цинку у формi плiвки та наноструктур.

Механiзм фотодеґрадацiї в ZnO вiдбувається так.
Освiтлення поверхнi ультрафiолетовим свiтлом з
енерґiєю, що перевищує або дорiвнює ширинi забо-
роненої зони в оксидi цинку, ґенерує електрони в зонi
провiдностi й дiрки у валентнiй зонi. Дiрки можуть
вступати в реакцiю з адсорбованими на поверхнi ZnO
молекулами води, утворюючи надзвичайно реакцiй-
ноздатнi гiдроксильнi радикали (OH•). Водночас на
поверхнi оксиду цинку кисень вiдновлюється до супе-
роксиду (O−

2 ), спричиняючи виникнення гiдроксиль-
них радикалiв (OH•). Утворенi радикали мають по-
тужну здатнiсть до розкладання органiчного барвни-
ка шляхом окислення. Описанi реакцiї можна записа-
ти так: [7, 8]:

ZnO + hν → e− + h+, (2)

H2O + h+ → OH• + H+, (3)

e− + O2 → O2
−, (4)

O−
2 + H+ → HO2

•, (5)

HO2
• + O−

2 + H+ → H2O2 + O2, (6)

H2O2 + e− → OH− + OH•, (7)

OH• + барвник → продукти окислення. (8)

Отже, вiд площi поверхнi ZnO, освiтленої дже-
релом свiтла, залежатиме кiлькiсть зґенерованих
електронно-дiркових пар i, вiдповiдно, й каталiтична
активнiсть композитного фотокаталiзатора.

“Наноквiти” ZnO мають бiльш розвинену поверх-
ню порiвняно з плiвками чи вертикально орiєнтова-
ними нанострижнями оксиду цинку [6]. Тому на шар,
сформований з “наноквiтiв” ZnO, потраплятиме бiль-
ше фотонiв вiд джерела свiтла i, вiдповiдно, ефектив-
нiсть фотодеґрадацiї органiчних сполук за викорис-
тання композиту на їхнiй основi буде вищою.

IV. ВИСНОВКИ

Вирощено композитний фотокаталiзатор, що скла-
дається з шару зародкiв ZnO i “наноквiтiв” ZnO з n-
типом електропровiдностi та поруватого кремнiю з p-
типом електропровiдностi. Дослiджено фотодеґрада-
цiю барвника метилоранжу з використанням компо-
зитного фотокаталiзатора на основi “наноквiтiв” ZnO
з n-типом електропровiдностi та поруватого кремнiю
з p-типом електропровiдностi, а також iз використан-
ням композитного фотокаталiзатора на основi плiвки
ZnO товщиною 600 нм з n-типом електропровiдностi
та поруватого кремнiю з p-типом електропровiдностi.

Зростання приблизно на 30 % ефективностi фотоде-
ґрадацiї барвника за використання композитного фо-
токаталiзатора на основi “наноквiтiв” ZnO та порува-
того кремнiю замiсть композитного фотокаталiзатора
на основi плiвки ZnO i поруватого кремнiю зумовлене
бiльшою ефективною величиною площi поверхнi “на-
ноквiтiв” ZnO.
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Wastewater treatment to remove organic impurities remains the most important task of water resources
recovery facilities. A promising method of purification of water from the organic dyes is photocatalysis with
semiconductor materials. The most known and popular photoactive materials are based on TiO2, WO3, Zn2SnO4

and ZnO. The catalysts based on ZnO are low cost, stable, non-toxic and do not require reactivation. A composite
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photocatalyst formed by a layer of ZnO nuclei with n-type electric conductivity covered with ZnO nanoflowers
with n-type electric conductivity and porous silicon with p-type electric conductivity has been obtained. The
photodegradation of dye in the presence of the composite photocatalysts based on the thin films and nanoflowers
was investigated. The photocatalytic properties of ZnO materials were tested using the photocatalytic degradation
of an aqueous solution of methyl orange dye serving as a model water contaminant. It has been found that the
usage of nanoflowers leads to an improvement in the photocatalytic properties of the composites. An increase of
about 30% in the efficiency of dye photodegradation, when a composite photocatalyst based on ZnO nanoflowers
and porous silicon was used instead of a composite photocatalyst based on ZnO film and porous silicon, was found
to be due to a larger effective surface area of ZnO nanoflowers. The morphology of the samples was examined
using a scanning electron microscope-analyzer.
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