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Siekiant mažinti aplinkos užterštumą bei stabdyti 
visuotinį klimato atšilimą Europos komisija 
užsibrėžė iki 2050 m. sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki nulio. 
Chemijos pramonė yra vienas labiausiai taršių 
bei energijai ir ištekliams imlių sektorių, todėl 
reikalingos naujos, aplinką tausojančios ir 
ekonomiškai efektyvios technologijos. Jų kūrimas 
neatsiejamas nuo atsinaujinančių energijos 
šaltinių panaudojimo. Pastaruoju metu vis 
daugiau dėmesio sulaukia dirbtinės fotosintezės 
procesai, kurių metu šviesos energija 
konvertuojama į cheminę. Vienas plačiausiai 
tiriamų dirbtinės fotosintezės procesų – fotoelek-
trocheminis (FEC) vandens skaidymas, kurio 
pagrindinis tikslas – ekologiškai švari ir tvari 
vandenilio dujų gamyba. Tačiau, parinkus tinka-
mas sistemas, fotoelektrocheminės reakcijos gali 
būti pritaikytos ir kitų aukštos pridėtinės vertės 
cheminių medžiagų, pavyzdžiui, stiprių oksida-
torių (H2O2, HClO, H2S2O8) sintezei [1]. 

Šiuo požiūriu įdomūs volframo (VI) oksido, WO3, 
fotoelektrodai, kadangi fotoanodinės oksida-
cijos produktas labai priklauso nuo naudojamo 
elektrolito sudėties (1 pav.) [2]. Be to, šis puslai-
dininkis yra palyginti nebrangus, pakankamai 
stabilus bei absorbuoja matomą šviesą 
(draustinės energijų juostos plotis 2.5-2.8 eV). 
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ratorijoje šviesai jautrūs WO3 sluoksniai for-
muojami taikant zolių gelių bei hidroterminį 
sintezės metodus. Nagrinėjama dangų struktūros 
bei morfologijos koreliacija su fotoelektro-
cheminiu aktyvumu skirtingų koncentracijų bei 
rūgštingumo sulfatiniuose ir chloridiniuose elektro-
lituose. Tiriamas fotoelektrocheminių hipochlorito, 
persulfato susidarymo reakcijų našumas bei 
išeiga pagal srovę, siekiant įvertinti energijos 
konversijos efektyvumą ir rasti būdų jį padidinti. 
Ieškant pritaikymo galimybių, pademonstruotas 
baktericidinio fotoelektrolizės poveikio efektyvu-
mas Gram teigiamų/ neigiamų bakterijų 
(Bacillus spp, Escherichia sp.) suspensijose NaCl 
tirpale [3]. 
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1 pav. Tipinės WO3 fotoelektrodo ciklinės voltamperogramos esant apšvietimui ir be jo  
bei galimų procesų schema. 


