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2. Rövidítések listája 

Rövidítés Angol megfelelő Magyar megfelelő 

ALD Atomic layer deposition Atomi rétegleválasztás 

CS Carbon spheres szén gömbök 

DTA Differential thermal analysis Differenciális termikus 
analízis 

DTG Differential thermal gravimetry Differenciális 
termogravimetria 

EDX Energy dispersive X-ray spectrometry Energiadiszperzív 
röntgenfluoreszcens 

spektroszkópia 

FTIR Fourier transformation infrared 

spectroscopy 

Fourier transzformációs 
infravörös spektroszkópia 

GO Graphene oxide Grafén-oxid 

HR-TEM High resolution transmission electron 

microscopy 

Nagyfelbontású 
transzmissziós 

elektronmikroszkópia 

ICDD International Centre for Diffraction Data Nemzetközi Diffrakciós 
Adatbázis 

MID Multiple ion detection Többcsatornás ion detektálás 

MO Methyl-orange Metilnarancs  

MS Mass spectroscopy Tömegspektroszkópia 

RFA Resorcinol formaldehyde aerogel Rezorcin-formaldehid aerogél 
RFCA Resorcinol formaldehyde carbon 

aerogel 

Rezorcin-formaldehid szén 
aerogél 

rGO Reduced graphene oxide Redukált grafén-oxid 

SAED Selected area (electron) diffraction Határozottt területű elektron 
diffrakció 

SEM Scanning electron spectroscopy Pásztázó 
elektronmikroszkópia 

TG Thermogravimetry Termogravimetria 

UV-VIS UV-VIS UV-VIS 

XRD X-ray diffraction Röntgen-diffrakció 

 

  



6 

 

3. Bevezető 

A fotokatalitikusan aktív félvezető-oxidoknak fontos felhasználási területei a szerves 

szennyezők lebontása, a katalízis és a víz bontása. Az utóbbi évtizedben a félvezető-oxidokon 

alapuló fotokatalízis (pl: TiO2, ZnO) iránti érdeklődés exponenciálisan nőtt és évente több ezer 

publikáció jelenik meg ezen a területen. A félvezető-oxidokkal is végzett heterogén 

fotokatalízisben új időszak kezdődött, mikor 1972-ben Fujishima és Honda felfedezte TiO2 

elektródokon a víz bontását. Ezen félvezető-oxidok közül a TiO2 és a ZnO a legtöbbet kutatott 

és legszélesebb körben felhasználtak, többek között inertségük miatt és mert nem toxikusak. 

Azonban használatukat limitálja, hogy fényelnyelésük az UV tartományra korlátozódik (tiltott 

sáv szélességük: TiO2 3,2 eV, 388 nm és ZnO 3,3 eV, 413 nm).   

A félvezető-oxidok fotokatalitikus hatékonyságának növelésére különböző módszerek 

állnak rendelkezésre. A látható fényre való érzékenyítéshez az oxid heteroatomokkal 

adalékolható, ami új energia szinteket eredményez a tiltott sávban. Ugyanez a hatás érhető el, 

ha a félvezető-oxidot VIS aktív szerves molekulával, egy másik oxiddal, nemesfémmel, vagy 

szén nanorészecskékkel adalékoljuk. Másik megoldás pedig a fény indukálta elektronok és 

lyukak rekombinációjának gátlása, amihez az oxidot kompozitba kell vinni egyéb félvezető-

oxidokkal vagy más nanoanyagokkal, mint például szén nanorészecskékkel.  

A szén nanoszerkezetek, mint például a fullerén, a szén nanocsövek, a nanogömbök és más 

szén szerkezetek, amiknek méretei nanométeres tartományba esnek, népszerű hordozók ezen 

fotokatalitikus kompozitokban, mivel számos előnyős tulajdonsággal rendelkeznek. Ilyen 

tulajdonság pl. a nagy fajlagos felület, jó hő és elektromos tulajdonságok és kémiai stabilitás. 

A doktori munkám során használt szén nanoszerkezetek közül ilyen tulajdonsága a C60-nak, 

hogy a konjugált elektron rendszere miatt elektron akceptor, és gátolja a rekombinációt 

fotokatalitikus kompozitjaiban. A rezorcin-formaldehid polimer aerogélek és a belőlük 

karbonizálással előállított szén aerogélek a kiemelkedően nagy fajlagos felületük és szintézissel 

befolyásolható tulajdonságaik miatt alkalmasak kompozitokban. A grafén-oxidot pedig 

hangolható elektromos tulajdonságai teszik ideális hordozóvá.  A szén nanogömbök pedig azon 

kívül, hogy alkalmasak félvezető-oxidok szubsztrátjának, templátként is használhatók 

félvezető-oxid héjak kialakításához.  Ugyanis a leválasztott oxid réteggel mag-héj szerkezet 

alakul ki, amiből a szén nanogömb mag kiégethető. A visszamaradó félvezető-oxid héjak pedig 

kiemelkedő optikai, optoelektronikai, mágneses és fotokatalitikus tulajdonságokkal 

rendelkeznek.  
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A szén nanoszerkezet/félvezető-oxid kompozitok előállítására alkalmas általánosan 

elterjedt, alapvető eljárásoka szol-gél technikák, a termikus oxidáció, hidrotermális módszerek, 

a kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (CVD), fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD) és 

elektroforézissel történő leválasztás (EPD), valamint az újabb, általam is alkalmazott technika, 

az atomi rétegleválasztás (ALD). 

A felületkontrolált ALD leválasztási folyamat négy, ciklikusan ismétlődő, elkülöníthető 

lépésből áll össze. A reakciók alapja a kemiszorpció, ami során gőzfázisú reagensek, vagyis 

prekurzorok kötődnek meg a hordozó (szubsztrát) felszínén kémiai reakció révén. A 

prekurzorok időben elkülönülve kerülnek a reaktortérbe, így reakció csak a hordozó felületi 

nukleációs helyein indulhat meg. A felület kontrolált reakció a vegyületek pulzusszerű 

bejuttatásával és a pulzusok közötti inert gáz öblítéssel biztosítható. Ily módon filmvastagságot 

a ciklusok számának növelésével nanométer pontosan lehet szabályozni és egyenletes, 

homogén rétegek növeszthetők akár pórusos és nanostrukturált, komplex mintákra is, mint a 

nagy fajlagos felületű szén nanoszerkezetek. 

Azonban az ALD technikánál kritikus szerepet játszanak a szén szerkezetek felületén a 

funkciós csoportok, mert a reakció azokon kezdődhet meg. A szén szerkezetek esetleges felületi 

inertségének a problémája a felület funkcionalizálásával oldható meg. Két módszerrel 

valósítható meg funkciós csoportok létrehozására. Az egyik során kovalens kötésekkel 

kapcsolják a funkciós csoportokat erős oxidáló reagensekkel, a másik esetben pedig felületen 

szorbeált NO2 molekulákon indul meg az ALD reakció.  

Mára a legtöbb szén nanoszerkezetre történt ALD leválasztásra az irodalomban található 

példa, azonban főként szén nanocsöveken elterjedt ez a leválasztási módszer. Más 

szubsztrátokra még félvezető-oxidok leválasztása nem történt, csak fémeké, bizonyítva, 

mennyire új kutatási terület ez.  Több ALD kísérletre van példa aerogélek és grafén-oxid 

hordozók esetén, de vagy nem félvezető-oxidokat választottak le eddig, vagy nem 

fotokatalitikus célra. Önálló fullrénre és szén nanogömbre pedig eddig még nem történt 

félvezető-oxid atomi rétegleválasztása.  
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4. Elméleti háttér 

4.1 Szén nanoszerkezetek 

A szén szerkezetek tulajdonságai rendkívül széles skálán változhatnak, mely sokszínű 

felhasználást tesz lehetővé a különböző kutatási területeken. A szén kötések sokfélesége miatt 

a szénnek több allotróp módosulata is lehet, mint a grafit, a gyémánt és a fullerén, amelyek 

fizikai és kémiai tulajdonságai a szén atomok hibridizációs állapotától függően változnak. Így 

az sp3-as hibrid állapotú szén atomok a gyémántban 3D szerkezetet alakítanak ki, az sp2-es 

szénatomok a grafitban sík hexagonális rétegrácsokat hoznak létre, a (C60) fullerén 

elektronszerkezetét pedig 60 elektronos konjugált π rendszer építi fel. Népszerűvé válásuk 

kezdetét a fullerén (1985) és a szén nanocsövek (1991), majd grafén (2004) felfedezése 

jelentette, a felsorolt és egyéb jellemző szerkezeteit szemlélteti az 1. ábra.  

 

1. ábra A szénre jellemző néhány szerkezet [1] 

 

Az irodalomban megtalálható szén nanoszerkezetek száma bővebb, mint az eddig említett 

szerkezetek, ide sorolnak minden egyéb olyan szén szerkezetet is, amelynek egyik mérete a 

nanométeres mérettartományba esik [2–5]. A következőkben a doktori munkám során használt 

szén nanoszerkezeteket mutatom be. 

4.1.1 Fullerének 

Ezt a szén módosulatot 1985-ben fedezte fel Harold Kroto, Robert Curl és Richard Smalley, 

amelyért 1996-ban kémiai Nobel-díjat kaptak. A fulleréneket Richard Buckminster Fuller 

építészről, költőről, a geodéziai kupola feltalálójáról nevezték el. A fullerének mindig 
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meghatározott, páros számú (pl. 60, 72, 84) szénatomból álló molekulák, amelyekben egy 

szénatom kovalens kötéssel mindíg másik háromhoz kapcsolódik. NMR vizsgálatok 

kimutatták, hogy a fullerénekben sp2-hibridállapotú C atomok vannak, a szénatomokból álló 

ötszögek száma mindig 12 és ezt veszik körül hatszögek. Legstabilabb szerkezete az általunk 

is használt C60 molekulának van, amelyben minden ötszöget hatszögek vesznek körül, így egy 

hatvan szénatomból álló, focilabdára hasonlító molekula lesz (2. ábra)[6]. A C60 fullerén, 

másnéven „buckminsterfullerén”, vagy buckyball a legelterjedtebb fullerén. Szilárd por 

formájában fekete színű, a vékony filmje mustárszínű, aromás szénhidrogénekben oldva pedig 

bíborvörös. Apoláris sajátsága miatt vízben nem oldódik, néhány szerves oldószerben azonban 

igen. A van der Walls átmérője kb. 1,01 nm, míg az atommagtól atommagig terjedő átmérője 

kb. 0,71 nm. Sűrűsége 1,65 g/cm3. A C60 molekula nagyon stabil, magas hőmérsékletet és nagy 

nyomást is kibír. 

A fulleréneknek többféle származéka létezik: 

• intersticiális vegyületek: alkálifémek épülnek be a molekularácsba, ezen vegyületek 

szupravezető tulajdonságot mutatnak; 

• adduktumok; 

• funkcionalizált fullerének: különböző szerves és szervetlen kis- és nagymolekulák is 

addicionálhatók a felületi kettős kötésekre;  

• endohedrális vegyületek; ha a fullerén molekula belső ürege elég nagy, hogy bizonyos 

elemek atomjait képes legyen magába zárni. Ezek alkalmazhatóak a gyógyászatban pl. 

MRI kontrasztanyagokként. 

 

 

2. ábra A C60 molekula [7] 

 

Kutatásom szempontjából kiemelkedően érdekesek a C60 elektromos és fotokémiai 

tulajdonságai. A C60 félvezető, a tiltott sáv szélessége 1,6 eV, ám az irodalomban 1,1-2,3 eV 

közötti értékeket is mértek. Elnyelése erős az UV tartományban, de gyengébben a látható fény 
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tartományban is van abszorpciója, sőt némely származékának elnyelése a közeli infra 

tartományra is kiterjed, ennek köszönhetően a fullerén és származékai könnyen gerjeszthetők 

kis energiájú fénnyel. Elektronszerkezetét 60 elektronos konjugált π rendszer építi fel, ám a 

molekulára nem jellemző a szuper aromás jelleg, mivel az ötös gyűrűkön belül nehéz a kettős 

kötés kialakítása. Lágy elektrofil, így alapállapotban akár reverzibilisen 6 elektront is fel tud 

venni. A fullerén elektronszerkezete, elektron akceptor szerepe és az, hogy az elektronok 

felvétele és leadása nem okoz jelentős szerkezeti változást, teszi a fullerént igen alkalmassá a 

napelemekben vagy fotokatalizátorok hordozójaként való alkalmazásra [8–12]. 

 

4.1.2 Grafén-oxid  

A grafit a szén hexagonális kristályszerkezetű allotróp módosulata. Szerkezete jellegzetes 

rétegrács.  A rétegsíkokat gyenge van der Waals-erők tartják össze. A grafitban egy szénatom 

három másik szénatommal kapcsolódik egyszeres kovalens kötéssel. A hexagonális hálózatú 

sík rétegekben, amelyek méhsejtre hasonlítanak, az atomok távolsága 1,42 Å, míg két 

szomszédos réteg 3,35 Ǻ távolságra van egymástól. A szén atomok sp2-es hibridállapotban 

vannak. A szénatomok negyedik pz pályán található, mozgékony vegyértékelektronja nem vesz 

részt kovalens kémiai kötések kialakításában, delokalizálódik. Ennek köszönhető az, hogy a 

grafit vezeti az elektromos áramot [13].  

A grafén egy egyetlen atom vastagságú grafitréteg. A 2 dimenziós (2D) grafének egymással 

való párhuzamos orientációja alakítja ki a grafit 3D, hosszú távú rendezettséget mutató 

szabályos kristályszerkezetét. Tehát a grafit sok grafén rétegből áll össze.  

A grafit-oxid, amelyet grafit-oxihidroxidnak és grafitsavnak is neveznek, egy nem 

sztöchiometrikus, réteges szerkezetű grafitvegyület, amely a grafit igen erélyes oxidációjával 

állítható elő. Továbbá a kémiai összetétele függ az előállítás körülményeitől, az oxidációhoz 

felhasznált grafitminta eredetétől és részecskeméretétől. A grafit-oxid azért grafitszármazék, 

mert az oxidáció során a grafit réteges szerkezete megmarad és az egymással párhuzamosan 

rendeződött rétegek egymástól nagyobb távolságra helyezkednek el, mint a grafén síkok a tiszta 

grafitban. A rétegen belül azonban nincs rendezett szerkezet az oxigén- és hidrogéntartalmú 

hidroxil, karboxil és epoxi funkciós csoportok eloszlásának inhomogenitása miatt. A grafit 

erélyes oxidációja természetesen a fizikai-kémiai tulajdonságok megváltozását is eredményezi. 

Először is a grafit poliaromás jellege, a kiterjedt, delokalizált π-elektronrendszere teljesen 

megszűnik. A grafit-oxid színe már nem sötét acélszürke, hanem leginkább barnás, amelynek 

árnyalata az adott mintától és oxidáció fokától is függ. UV és látható fény hatására lassan 
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sötétedik [14]. Ennek oka az, hogy fotokémiai degradációt szenved, miközben CO és CO2 

távozik el belőle. Az oxidáció során a grafit elektromos vezetőképességének igen jelentős 

csökkenése is bekövetkezik, gyakorlatilag félvezetővé, majd szigetelővé válik. Az oxidáció 

fokával szabályozható a tiltott sáv szélessége. A hidrogén- és oxigéntartalmú funkciós 

csoportoknak a grafit szerkezetébe való beépülése további nagyon fontos következményekkel 

jár: a grafit-oxid rétegei ugyanis ezáltal hidrofillé válnak [15]. 

 

3. ábra A grafén-oxid [16]. 

 

Grafit-oxidot oldószerben, például vízben diszpergálva kapjuk a grafén-oxidot (GO) (3. 

ábra), amely a grafén-grafit analógiájára a grafit-oxidnak az egyrétegű formája. Tehát a 

különbséget a grafit-oxid és grafén-oxid között csak a rétegek száma adja. Ez a sötétbarna 

szuszpenzió a grafit-oxidnál már leírt tulajdonságokkal rendelkezik pl.: elektromos vezetés, 

szín terén [16]. 

A GO oxidáló sajátságú anyag, így a szerves szintézisekben is alkalmazott erélyes 

redukálószereken kívül (hidrazin, LiAlH4, NaBH4) enyhe redukálószerekkel (hidrokinon) is 

redukálható, valamint termikusan és számos más módszerrel is. A redukció során azonban nem 

kapjuk vissza a kiindulási grafitot. Ehelyett oxigéntartalmú csoportokat csak nyomokban 

tartalmazó, redukált grafén-oxid (rGO) keletkezik, amelyben a grafén síkok egymással ugyan 

párhuzamosak, de nem alakul ki szabályos, háromdimenziós rendezettség, mint a grafit 

kristályrácsában, ahogyan azt az 4. ábrán láthatjuk [2,11]. 

 

4. ábra A redukált grafén-oxid [20] 
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4.1.3 Polimer és szén aerogélek 

Az aerogélek szerkezetének és egyik lehetséges előállítási módjának leírására először az 

1930-as években került sor [21]. Már Kistler és kollégái is felfigyeltek az anyagok rendkívüli 

tulajdonságaira, mint az igen kis sűrűség, jó hőszigetelő képesség és a nagy fajlagos felület. 

Ebben az időszakban is már sikeresen hoztak létre különböző szerves és szervetlen aerogéleket, 

azonban a szintézis még igen körülményes és nehezen reprodukálható volt.  

Az aerogélek bizonyos értelemben véve a xerogélek egy speciális fajtájának tekinthetők. 

Mindkettő a kiindulási folyadékkal kitöltött gélszerkezetből kiindulva az oldószer gázra 

cserélésével nyerhető. Hagyományos szárítási módszereket alkalmazva a kolloid részecskékből 

kialakult gél zsugorodása, esetleges összeomlása következhet be. Az így kapott anyagokat 

nevezzük xerogéleknek [22,23]. Megfelelő eljárásokkal a gélkollapszus elkerülhető, eredeti 

alakját megőrizve aerogél jön létre [24]. Az így létrejövő szerkezet rendkívül könnyű, pórusos 

és igen nagy fajlagos felülettel rendelkezik.  

A szén aerogélek iránti érdeklődés számottevően a nyolcvanas évek végén nőtt meg. Ekkor 

dolgozta ki Pekala az előállításukra alkalmas módszerét, ami egy jól reprodukálható terméket 

eredményez a korábbi próbálkozásokhoz képest viszonylag egyszerű szintézis révén [25]. 

Azóta az eredeti szintézisút mellett más módszereket is kidolgoztak szén aerogélek 

előállítására, valamint ismertek hibrid, illetve adalékolt szerkezetek is [26–28]. Mivel a szén 

aerogél számos előnyös elektromos tulajdonsággal rendelkezik, így több próbálkozás is irányult 

más, az elektronikai rendszerekben már széles körben kipróbált, anyagokkal történő kompozit 

képzésre. Így található példa az irodalomban szén – szilícium-dioxid kompozit aerogélekre és 

félvezető-oxidokkal adalékolt szerkezetekre is [29]. Nagy fajlagos felülete miatt fokozott az 

érdeklődés a szén aerogél felhasználása iránt,  mint katalizátorok hordozója [23,30]. 

Szén aerogéleket általában a polimer gélek karbonizálásával (elszenesítésével) nyerhetünk. 

Ez egy magas hőmérsékletű pirolízist jelent. Az oxidáció elkerülése érdekében inert atmoszféra 

szükséges. A karbonizálás jelentős tömegvesztéssel jár: egyrészt a pórusokban esetlegesen 

visszamaradó oldószer elpárolgása, másrészt a kötések átrendeződése miatt, ami CO, CO2, 

vízgőz és egyéb gázfázisú komponensek távozásával jár. Ez magával vonja az elemi összetétel 

megváltozását is: a kiindulási negyven tömegszázalék körüli oxigéntartalom az elszenesítés 

hatására körülbelül tíz százalék alá esik, aminek jelentős része felületi funkciós csoportok 

formájában marad vissza. Ezek elvesztése a kötések átrendeződése miatt a teljes szerkezetre 

hat, és befolyásolja a gél elektronikai és egyéb tulajdonságait is.  
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5. ábra A vizsgált aerogélek jellemző funkciós csoporotjai: lakton (a), savanhidrid (b), oxo (kinon) (c), 

hidroxil (d) és karboxil (e) [31] 

 

Ezeknek a felületi csoportoknak (5. ábra) alapvető szerepe van az aerogélek viselkedését 

illetően, befolyásolják annak polaritását, reaktivitását és stabilitását is [32–35] 

 

4.1.4 Szén nanogömbök 

Az elmúlt pár évtizedben a fullerén felefedezése óta exponenciálisan megnőtt az érdeklődés 

a különböző szén nanoszerkezetek irányába is. Így egyre több különböző formájú szén 

nanoszerkezetet állítanak elő és vizsgálnak a kutatók. A gömb alak kialakulása a szintézisek 

során az energia minimumhoz köthető, így különösképpen is figyelmet fordítanak a kutatók a 

gömb alakú szeneknek. Általánosságban a szén gömbök különböző formáit, mint a szén 

gömbök, szén nanogömbök, szén mikrogyöngyök, már régóta alkalmazzák autógumikban, 

ceruza elemekben és tintákban, újabban pedig üzemanyag cellákban, kondenzátorokban, 

téremissziós katódokban, katalizátor hordozóanyagokként és kompozitokként. A szén gömbök 

kategorizálása négy módon történhet, szerkezet (tömör, üreges, vagy mag-héj), felépítő rétegek 

típusa (koncentrikus, radiális vagy véletlenszerű), méret, illetve az előállítás módszere szerint. 

A szén gömbök mérete pár nanométerestől a mikrométeres tartományig terjedhet (8. ábra), a 

legtöbb szintézis széles mérettartományon elhelyezkedő átmérőjű gömböket ad. A fajlagos 

felület lehet nagyon kicsi (<2 m2g-1) és nagyon nagy is (>1200 m2g-1) [36].  

Az általam is használt nanoméretű szén gömbök (6. ábra) előállítására rengeteg módszer 

létezik, mint például lézer ablációs és plazmás technikák, katalitikus vagy nem katalitikus 

kémiai gőzleválasztás és hidrotermális eljárások. A szén nanogömbök alkalmasak lehetnek 

templátként szervetlen üreges nanogömbök előállításához, mint a ZnS, a WO3, a TiO2 és a SiO2, 

amiknek speciális optikai, optoelektronikai, mágneses, elektromos, termikus, elektrokémiai, 

fotoelektrokémiai és katalitikus tulajdonságaik vannak. A korábban a területen elért 

eredmények a jövőben lehetőséget nyújtanak pl. arra, hogy inverz opál fotonikus kristályok 
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előállításához az eddig használt polimer és szervetlen nanoszemcsék helyett szén nanogömbök 

is alkalmazhatók legyenek templátként [36,37,46–50,38–45].  

 

6. ábra Különböző méretű szén nanogömbök SEM képe [36,51] 

 

4.2 Fotokatalízis 

4.2.1 A félvezető-oxidokkal végzett fotokatalízis mechanizmusa 

Az utóbbi évtizedben a félvezető-oxidokon alapuló fotokatalízis iránti érdeklődés 

exponenciálisan nőtt, és évente több ezer publikáció jelenik meg ezen a területen. A félvezető-

oxidokkal végzett katalízis heterogén katalízis. A heterogén fotokatalízisben új időszak 

kezdetét jelöli, mikor 1972-ben Fujishima és Honda felfedezte a víz bontását TiO2 

elektródokon. Azért ekkora az érdeklődés a félvezető heterogén fotokatalízis iránt, mert igen 

előnyösen alkalmazható a környezetvédelemben víz és levegő tisztításra. Ennek alapja, hogy a 

félvezető-oxidok képesek hatékonyan átalakítani a fény energiáját kémiai energiává [52,53].  

A fotokatalízis során fényt abszorbeál a fotokatalizátor, és a fotonabszorpció következtében 

egy elektron-lyuk pár keletkezik, ami azt jelenti, hogy elektronok gerjesztődnek a vegyérték 

sávban és kerülnek a vezetési sávra, míg pozitív töltésű lyukak maradnak az elektron helyén a 

vegyértékhéjon (7. ábra). Ezen folyamat feltétele, hogy a gerjesztő foton energiája (hν) legalább 

akkora legyen, mint az adott fotokatalizátor tiltott sáv szélessége (Eg). A keletkezett elektron-

lyuk pár ezután három reakció úton mehet át. Rekombinálódhatnak, aminek során az elektron-

lyuk pár találkozik a rácsban, ami mindkét töltéshordozó megszűnését eredményezi energia 

leadása mellet.  A rendszer redoxpotenciáljától függően elektroncsere játszódhat le akceptor 

vagy donor molekulák, illetve a gerjesztett katalizátor között vagy pedig metasatbilis állapotban 

megragadhatnak valamelyik funkciós csoporton csapdázódva.  
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A félvezető-oxidoknak tehát redoxi reakciók indításában és fenntartásában van 

kulcsfontosságú szerepük. Mivel azonban a fotokatalitikus aktivitásnak alapvető feltétele a 

gerjesztett elektron-lyuk pár megléte, ezért minden olyan folyamat, amely a két töltés 

rekombinációját gátolja, erősíti a fotokatalitikus aktivitást. A fotokatalízis hatékonyságát a 

katalizátorok tiltott sáv szélességén kívül befolyásoolhatja még a katalizátor szerkezete, 

fajlagos felülete és egyéb tényezők, mint a pH, a szerves anyag koncentrációja és a besugárzó 

fény intenzitása [53–55] 

 

7. ábra Fotokatalízis mechanizmusa [5]  

 

A fotokatalitikus redoxi reakciók alapja, hogy a fotokatalízis során újonnan létrejövő 

töltések a levegő oxigénjével, illetve a vizes közeggel reagálva igen erélyes oxidálóképességgel 

rendelkező gyököket képeznek. A pozitív oxidáló lyukak a vízből ∙OH gyököket szabadítanak 

fel, míg az elektronok az oxigénből képeznek szuperoxid aniont (O2∙-) illetve hidrogén-

peroxidot (H2O2). A keletkező gyökök közül a legerősebb oxidáló képességgel az ∙OH gyökök 

rendelkeznek. A különböző adszorbeált szennyező anyagok bomlását ezek az aktív gyökök és 

reagensek végzik, és sok esetben akár a teljes mineralizáció is elérhető.  A lejátszódó reakciókra 

példák: (1) TiO2 + h ∗ ν = TiO2 (e− + h+) (2) e− +  O2 = ∙ O2− (3) h+ + H2O = ∙ OH +∙ H+ (4) h+ + OH− = ∙ OH  
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4.2.2 TiO2 mint fotokatalizátor 
A TiO2 előnye, hogy sok területen felhasználható anyag, pl. festékekben, naptejekben, 

valamint ételszínezékként, katalizátorként, fotokatalizátorként és napelemekben. N-típusú 

félvezető-oxidként a TiO2 kiemelkedő fotokatalizátor, mivel tiltott sáv szélessége és energia 

szintjei ideálisak katalizálni a víz bontásának két részfolyamatát. A titán(IV)-oxidnak (TiO2) a 

természetben több kristályos módosulata fordul elő: a tetragonális rutil, a szintén tetragonális 

kristályszerkezetű anatáz és a rombos kristályszerkezetű brookit. Az esetek többségében az 

anatáz fotoaktívabb a rutilnál. A különböző kristálymódosulatok fotoaktivitásbeli különbségét 

elsősorban a felületi hidroxilcsoportok eltérő számára, valamint a különböző oxigén-

adszorpciós, illetve fényabszorpciós készségre vezetik vissza. Amorf TiO2 alkalmazása kevésbé 

jellemző, mert korábban nem tartották fotokatalitikusan aktívnak az amorf módosulatot, 

ugyanakkor találhatóak példák az irodalomban, hogy adalékolva vagy atomi rétegleválasztást 

alkalmazva fotokatalizátorként viselkedett.  Továbbá olcsóbb előállítása és könnyebb 

adalékolása miatt fokozódik iránta az érdeklődés. A TiO2, P25 elnevezésű, anatáz és rutil 3:1 

arányú keveréke a legelterjedtebben alkalmazott katalizátor, ugyanis a kevert fázis nagyobb 

hatékonysággal rendelkezik, mint a tiszta fázisok [53,56–64].  

A TiO2 anatáz módosulata esetén a tiltott sáv energiája 3,2 eV, ami átszámítva 388 nm 

hullámhossznak felel meg, tehát az UV-A tartományba esik [65]; a rutil módosulat esetén pedig 

3,0 eV, 413 nm; a brookit pontos kísérleti tiltott sáv szélessége pedig nem ismert [66,67].  

Egy lehetőség a TiO2 limitált fotokatalitikus aktivitásának fokozására a rekombináció 

folyamatának a gátlása például kompozitok létrehozása révén másfélvezető-oxidokkal, szerves 

molekulákkal, nemesfémekkel vagy szén nanoszerkezetekkel. Másik lehetőség még az aktivitás 

növelésére a TiO2 adalékolása heteroatomokkal (pl. C, N, stb.) vagy kompozit előállítása belőle 

a látható fényre való érzékenyítése érdekében [68,69]. 

 

4.2.3 ZnO mint fotokatalizátor 
 A wurtzitot, a hexagonális cink-szufid ásványt Wurtz francia kémikusról nevezték el. 

Ez a cink-oxid termodinamikailag legstabilabb formája. 3,3 eV-os sáv szélessége és a 

fotokatalízis során a fotonabszorpció következtében létrejövő elektron-lyuk közötti nagy kötési 

energiája (60 meV) levetővé teszi ZnO széleskörű optikai és elektronikai alkalmazását. 

Továbbá a ZnO biokompatibilis, nagy a mechanikai, termikus és kémiai stabilitása. A gyakori 

alkalmazások többek között térvezérlésű tranzisztorok, UV lézerek, fotodetektorok, 

gázszenzorok, napelemek, piezoelektromos generátorok és fotokatalízis területei. A 
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fotokatalízisben azért nagy a jelentősége, mert sok esetben nagyobb fotokatalitikus aktivitást 

mutatott, mint a jobban kutatott TiO2, emellett a ZnO kvantumhatásfoka is nagyobb (Eg,ZnO > 

Eg,TiO2) [70–74]. 

 

4.2.4 Szén nanoszerkezetek szerepe a fotokatalízisben 

Az anyagtudomány területén fontos céllá nőtte ki magát a hatékony és gyakorlatban is 

használható félvezető fotokatalizátorok kifejlesztése. Honda és munkatársai első kísérlete óta a 

fotokatalízis kísérletek és publikációk száma exponenciálisan nő. Hasonló növekedés 

figyelhető meg az 1990-es évek óta a szén nanoszerkezetek területén is, köszönhetően egyedi 

és a morfológián keresztül befolyásolható tulajdonságaiknak. A két említett terület így 

kompozitképzés céljából találkozott az utóbbi években, különös figyelmet szentelve annak, 

milyen szerepe lehet a szén nanoszerkezeteknek a fotokatalízis mechanizmusának 

elősegítésében. [5,75]. 

A szén nanoszerkezet/félvezető-oxid kompozitok fotokatalízisének általános 

mechanizmusát a 8. ábra szemlélteti. A szén nanoszerkezetek elektron akceptor képessége 

segíti a töltéshordozók szeparációját. Továbbá legtöbbjük elnyel a fény látható tartományában, 

valamint a nagy fajlagos felületű szerkezetek képesek a lebontandó szennyező adszorpciójára, 

és ismert, hogy a Ti-O-C kötéseknek tiltott sáv energia csökkentő hatása van [76–78]. Ezen 

tulajdonságok alapján a szén nanoszerkezetek biztosítani tudják a határfelületet a 

fotokatalitikus reakció lejátszódásához, érzékenyítik a fotokatalizátort a látható fényre, és 

elősegítik a besugárzó fény által generált elektronok átjutását a TiO2 vezetési sávjába. 

 

 

8. ábra A szén nanoszerkezet/TiO2 kompozitok fotokatalízisének feltételezett mechanizmusa [75] 
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Részletes példaként véve a fullerént, azt jó elektron akceptor tulajdonsága, 

elektronszerkezete és az, hogy az elektronok felvétele és leadása nem okoz jelentős szerkezeti 

változást benne, teszi igen alkalmassá szubsztrátnak kopozitokban [9–12]. A konkrét 

mechanizmust ezen C60/TiO2 kompozit esetén a 9. ábra mutatja be. Megvilágítás során a 

keletkezett elektronok gyorsan a TiO2-hoz kapcsolódó fullerén LUMO-jára (legkisebb 

energiájú betöltetlen molekulapályájára) vándorolnak és az oxigénnel O2∙--t alkotnak, ami 

degradálja a szennyező festéket. Ezzel párhuzamosan a keletkezett h+ lyukak a vegyérték 

sávban direkt módon redukálják a szorbeálódott szennyező festéket. Ez bizonyítja, hogy az O2∙- 

és a h+ mind felelősek a fotokatalitikus reakció lejátszódásáért [79].  

 

 

9. ábra A fotokatalízis mechanizmusa C60/TiO2 kompozit esetén [79] 

 

A grafén kompozitjaiban szintén elektron elnyerőként viselkedik a TiO2 vezetési sáv 

energiaminimumánál alacsonyabb Fermi szinje miatt. Itt is gyökök és h+ indukálta bomlási 

folyamat feltételezett, mint a fullerén esetén. Azonban a GO, mint szubsztrát esetében még nem 

tudtak pontosabb magyarázatot adni a fotokatalízis mechanizmusára, mivel önálló 

fotokatalitikus hatása és ennek függése a funkciós csoportoktól még kutatott [75]. A GO 

fotokatalitikus hatása annak tulajdonítható, hogy a GO tiltott sáv szélessége változtatható a GO 

oxidáltságának a mértékével. A teljesen oxidált GO szigetelőként tud viselkedni, míg a 

részlegesen oxidált GO félvezetőként, így a grafén-oxid tulajdonságai a felhasználási célhoz 

hangolhatók az oxidáció függvényében [80,81]. Máig kérdés az irodalomban, hogy a többi szén 

nanoszerkezetnek van-e önálló fotokatalitikus tulajdonsága [9,80,82].  
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4.3 Szén nanoszerkezet/félvezető-oxid kompozitok előállítása 

A legalapvetőbb szintézis eljárások a korábban említett szén nanoszerkezet/félvezető-oxid 

kompozitok előállítására az egyszerű összekeverés, a szol-gél eljárás, termikus oxidáció, 

hidrotermális módszer, kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (CVD), fizikai gőzfázisú leválasztás 

(PVD) és elektroforézises leválasztás (EPD), valamint az újabb, de előtérbe kerülő, általam is 

alkalmazott technika az atomi rétegleválasztás (ALD).  

 

4.3.1 Nedves kémiai módszerek 

A legalapvetőbb eljárás során oldatban összekeverjük a hordozót és a félvezető-oxidot. 

Ennek előnye az egyszerűségben rejlik, azonban sok hátránya is van, mint a molekulák 

találkozásának alacsony száma. A szintézisek során figyelembe kell venni, hogy a szén 

nanoszerkezetek inertek, így szükség lehet egy funkcionalizáló lépésre, hogy a szén 

nanoszerkezetek oldhatóak legyenek vízben és egyéb poláris oldószerekben.  [83] Egy másik 

kompozit előállítási lehetőség a TiO2 szénnel való adalékolására a fém Ti direkt oxidálása [84]. 

Az egyik legszélesebb körben elterjedt módszer nanokompozitok előállítására a nedves 

kémiai szol-gél eljárás. Szol-gél eljárás alatt azt a műveletsort értjük, amikor a kialakítandó 

nanométer vastagságú bevonat alkotóelemeit, vagyis a kolloid mérettartományba eső 

részecskéket prekurzorból kiindulva folyékony közegben, oldatból állítjuk elő. A részecskék 

keletkezésének folyamata minden esetben két, egymást követő lépésből áll: először a kiindulási 

anyagok hidrolízise következik be, majd ezt követően kondenzációs lépések eredményeképpen 

alakulnak ki a nanoméretű részecskék. Ennek eredményeképpen egy stabil szol típusú kolloid 

rendszert állítunk elő. A második, kondenzációs, lépésben ebből a folyadékközegű rendszerből 

képezünk egy még jelentős folyadékmennyiséget tartalmazó (nedves) réteget a bevonandó szén 

nanoszerkezet felületén. Ebből megfelelő szárítási és hőkezelési eljárásokat alkalmazva 

alakítjuk ki a bevonat végső állapotát, a tervezett alkalmazásnak leginkább megfelelő módon 

[85]. 

A szol-gél eljárás alkalmazásának számos előnye van az egyéb vékonyréteg-előállítási 

technikákkal szemben, például az egyszerű és költségkímélő megvalósítás, a kialakítandó 

rétegek egyszerűen és pontosan szabályozható vastagsága a rétegképzési műveletek ismétlése 

révén, a komponensek arányának és rétegbeli eloszlásának jól kézben tartható 

szabályozhatósága, a rétegek egyszerű funkcionalizálhatósága különböző adalékok 

alkalmazásával.  
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A hidrotermális reakciókat főként acél autoklávokban hajtják végre szobahőmérsékletnél 

magasabb hőmérsékleten és nyomás szabályozásával. A vizes közegben lejátszódó reakciókat 

’hidrotermális’, míg a nem vizes közegben lejátszódókat ’szolvotermális’ szintéziseknek 

nevezik. Ezt a módszert szintén gyakran alkalmazzák, mivel jó kontaktust és erős kötéseket 

biztosít. Ennek köszönhetően az eljárás magasfokú tisztaságot és homogenitást, 

kristályszimmetriát, szűk részecskeméret eloszlást és metastabil vegyületek képződését 

biztosítja [86,87] . 

 

4.3.2 Gázfázisú vékonyfilm leválasztási technológiák 

Gázfázisú technológiák közé sorolható a kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (CVD) [88], 

fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD) [89], valamint az újabb, de előtérbe kerülő technika az 

atomi rétegleválasztás (ALD) [90]. 

PVD során a prekurzorokat először elpárologtatják majd a szilárd szubsztrátra kondenzálják. 

Ha lejátszódik a folyamat során kémiai reakció, akkor már CVD-nek nevezik. EPD során pedig 

folyadék közegben diszpergált töltött részecskék vándorolnak elektromos tér hatására, ha pedig 

elérnek egy elektródot, ott koagulálódnak.  

A vékonyréteg-leválasztási technikák egyik legígéretesebb képviselője az általam is 

alkalmazott atomi rétegleválasztás (ALD), melyet külön fejezetben részletezek. 

 

4.4. Atomi rétegleválasztás (ALD) 

4.4.1. ALD 

Az atomi rétegleválasztás (atomic layer deposition - ALD) a félvezető iparban már elterjedt 

és más területeken is egyre inkább előtérbe kerülő vékonyréteg növesztési módszer. Elsőként 

már az 1960-as években leírta a módszert Prof. V.B. Aleskovskii és Prof. S.I. Kol’tsov a 

Szovjetunióban, de ők még molekuláris rétegzésnek (Molecular layering) nevezték. Az ALD 

igazi gyakorlati felhasználása 1974-ben kezdődött Helsinkiben, és Dr. Tuomo Suntola és 

munkatársai nevéhez köthető. Nekik sikerült először elektrolumineszcens kijelzőkben 

alkalmazható ZnS réteget előállítaniuk ALD-vel. Ekkor a módszert még atomi réteg epitaxiának 

(Atomic Layer Epitaxy – ALE) nevezték. Az elsődleges cél félvezetők epitaxiás leválasztása 

volt [16]. Az ALD ekkor még nem terjedt el bonyolult megvalósíthatósága és a rétegnövekedés 

lassúsága miatt. Az 1990-es években végül a félvezető iparban a folyamatos miniatürizálás 

során egyre inkább szükség lett az 1-10 nm vastag rétegek precíz növesztésére, különösen a 

nagy dielektromos permittivitású oxidok (pl. HfO2) leválasztása érdekében [90]. Először az 



21 

 

ezen a területen különleges félvezető-oxidok és szulfidok rétegeinek létrehozására születtek 

megoldások. Az ALD elnevezés ezt követően terjedt el.  Manapság az ALD egyedi 

jellemzőinek köszönhetően már megvalósítható elemi fémek [91,92] oxidok, szulfidok és 

nitridek, polimerek leválasztása is, valamint speciális szerkezetű kristályos, mikrokristályos 

vagy amorf rétegek létrehozása [93–98]. A leválasztási folyamat négy, elkülöníthető ciklikusan 

ismétlődő lépésből áll. A folyamat alapja a kemiszorpció, ami során gőzfázisú reagensek, 

vagyis prekurzorok kötődnek meg a hordozó (szubsztrát) felszínén kémiai reakció révén. Az 

ALD abban tér el a kémiai gőzfázisú leválasztástól (CVD), hogy ezek a prekurzorok időben 

elkülönülve kerülnek a reaktortérbe, így reakció csak a hordozó felszínén lehetséges. Ez a 

vegyületek pulzusszerű bejuttatásával és a pulzusok közötti öblítéssel biztosítható, amihez 

valamilyen inert gázt használnak, például nitrogént. A módszerek közötti eltérés lényeges 

különbséget jelent a kapott termék minőségét illetően. A reagensek között reakció végbemehet 

a felszínen, illetve a gőztérben is a CVD során. Ennek következtében a végeredmény egy 

durvább réteg lesz, és bonyolultabb – például pórusos – hordozókon az egyenletes borítottság 

sem megvalósítható.  

 

 

A fentieket részletezve az ALD leválasztási folyamat négy lépése (10. ábra):  

• Az első lépés az egyik gáz/gőz halmazállapotú prekurzor kemiszorbeálódása a minta 

felszínén. Ehhez a hordozó felületén megfelelő funkciós csoportokra van szükség a 

kapcsolódáshoz.  

10. ábra Egy ALD ciklus [99] 
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• A második lépés az el nem reagált prekurzor és a gáznemű reakciótermékek 

eltávolítása, kiöblítése a reaktortérből.  

• Ezután jön a következő reagens adagolása, ami elreagál a már felületen megkötött 

korábbi prekurzorral.  

• Végül egy utolsó öblítéssel eltávolítjuk a maradék prekurzort az illékony 

melléktermékkel együtt.  

Az ALD reaktorokat szakaszos és folyamatos működésűekre oszthatjuk. A szakaszos 

típusnál, ami ma már kevésbé használatos, a reagensek vivőgáz nélkül kerülnek a kamrába, 

majd az adszorpciót követően azokat vákuumszivattyú távolítja el a rendszerből. Ez a módszer 

jól kihasználja a reaktorba juttatott prekurzor mennyiséget, viszont vivő- és öblítőgáz híján 

nagyon sokáig tart a reagens feleslegének eltávolítása. A másik típusú áramlásos reaktorban 

vivőgáz szállítja a reagenseket és közben öblíti a reaktorteret is. Ez a típus gyors 

gázimpulzusokat és öblítést alkalmaz, ezáltal rövid ciklusidőt tesz lehetővé [99–104].  

Az ALD prekurzorok lehetnek gáz, cseppfolyós vagy akár szilárd halmazállapotúak is, 

azonban a reakciók ismételhetőségéhez és a réteg felépítéséhez elengedhetetlen a több reaktív 

csoporttal rendelkező reagensek használata. Mindegyikkel szemben követelmény, hogy 

termikusan stabilnak és adott hőmérsékleten illékonynak kell lenniük, illetve tudniuk kell 

reagálni a felület valamelyik funkciós csoportjával és egymással is, hogy létrejöhessen a 

megkötődés. A reaktánsok általában lehetnek nemfémes és fémes vegyületek. A használt 

nemfémes anyagokra példa a víz, kén-hidrogén, ammónia. A fémtartalmú reagensek lehetnek 

szervetlenek (pl. fém-halogenidek) és fémorganikusok (pl. fém-alkil és -alkoxid típusú 

[100,101,105]. Továbbá az is előfordulhat, hogy a képződő melléktermék reakcióba lép egy 

felületi funkciós csoporttal, ami szintén csökkenti a borítottságot, ráadásul szennyeződést jelent 

a rétegben, rontva annak minőségét [106].  

Az ALD hagyományos módszere, mellyel én is dolgoztam, a termikus ALD, ahol a hordozót, 

és a reaktort fűtjük, és a folyamathoz szükséges energiát csak a hőközlés adja. Példaként a TiO2 

egy jellemző termikus ALD egyenlete (5. egyenlet) [100],: 

(5) TiCl4+2H2O=TiO2+ 4HCl 

 

Újabb módszer a plazma ALD [100], amely során a plazmában lévő gyökök, mint nagy 

energiával rendelkező részecskék segítik elő a reakciót. A plazmában gyakran a fémes 

prekurzorokat redukáló hidrogén gyököket állítanak elő. Egy erre jellemző reakció:  

(6) TaCl5*+ 5H∙ =Ta*+ 5HCl 

(7) Ta*+ TaCl5=TaTaCl5* 
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A felület funkciós csoportja és az adszorbátum között erős kémiai kötés tud kialakulni, ezért 

nevezik a leválasztást felületkontrolláltnak. Egy ALD ciklus során tehát elméletben egy 

molekuláris vagy atomi réteg épül fel a hordozó felületén, ami minden ciklusban egyenletesen 

növekszik. Így ciklusonként általában 0,1-3 Å vastag film épülhet a beállított paramétereknek 

megfelelően. Az elmélet alapján tehát ideális esetben egy ALD ciklus eredménye egy atomi 

vagy molekuláris réteg. Azt tekintjük monomolekuláris rétegnek, amikor az adszorbens 

felületén található valamennyi kötőhely telített. Mivel a kemiszorpció csak adott kötési 

helyeken megy végbe, és ezek eloszlása nem mindig ideális a mintán, továbbá a prekurzor 

molekulák nagy méretüknél fogva több kötőhelyet is lefedhetnek, ezért az ALD-módszerrel 

elérhető növekedési sebesség csak a legritkább esetben egy atomi/molekula réteg ciklusonként, 

általában a ciklusonként elérhető növekedési sebesség ennél kisebb [107,108].  

Az atomi rétegleválasztás során alkalmazott hőmérsékletet az eddigiek alapján több tényező 

is befolyásolja. Ennek megfelelően egy adott folyamatra létezik egy hőmérséklettartomány, 

ahol az egyes lépésekben a prekurzor molekulák telítik a felszínt, és a ciklusonkénti növekedési 

sebesség közel állandó. Ezt nevezzük a folyamat ALD-ablakának (11. ábra), ahol a létrehozott 

réteg vastagsága arányos az ALD-ciklusok számával.  

 

11. ábra ALD ablak [99] 

 

Első közelítésben az ALD-ablakon belül a növekedés üteme közel állandó. Egyes esetekben 

azonban kismértékű hőmérsékletfüggés fennállhat. Például hőérzékeny, különösen biológiai 

szubsztrátok esetén, vagy ha több, eltérő aktiválási energiájú reakciómechanizmus is 

lehetséges. Az ablakon kívüli tartományban is többféle folyamat befolyásolja a ciklusonként 

elérhető növekedési sebességet. Attól függően, hogy melyik a jellemző, a leválasztás üteme 

gyorsulhat vagy lassulhat, előbbi azonban a film minőségének romlása miatt előnytelen. Az 

alacsony hőmérsékletű tartományban tipikusan kétféle mechanizmus lehetséges:  
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• A prekurzorok és/vagy a keletkező melléktermékek nem tudnak távozni a 

rendszerből, a felszínen reakcióba lépnek a funkciós csoportokkal, gyorsítva a réteg 

növekedését.  

• Nincs elegendő energia az átmeneti állapot kialakulásához, így a reagensek nem 

megfelelő mennyiségben épülnek be a rétegbe, a növekedési sebesség kisebb lesz.  

 

Az ALD-ablak fölötti hőmérsékleten a rendszer többletenergiával rendelkezik, ami 

gyorsíthatja vagy lassíthatja a növekedést:  

• Bekövetkezik reaktortérbe bejuttatott prekurzor molekulák termikus bomlása [109].  

• A felszínen már megkötött molekulák deszorpciója révén a növekedési ütem lassul. 

Az eddigiekben tárgyalt mechanizmusok függvényében az ALD-ablak a legtöbb esetben 

100–400 °C közé esik. Általánosan elmondható, hogy megfelelő minőségű réteg létrehozásához 

más fizikai, illetve kémiai gőzfázisú leválasztási módszerekhez képest alacsonyabb 

hőmérséklet szükséges. Nagy az érdeklődés az ennél alacsonyabb hőfokú, akár 

szobahőmérsékleten végrehajtott leválasztás iránt is [110–112]. Az ALD kiválóan alkalmas 

hőérzékeny szubsztrátok, például polimerek, hőérzékeny szerves vegyületek vagy biológiai 

minták bevonására. 

 

4.4.2 ALD technika alkalmazása szén nanoszerkezeteken  
Figyelemre méltó tulajdonságaik miatt egyre nagyobb figyelmet kapnak a különböző szén 

alapú nanoszerkezetek, mint például a grafén, a szén nanocsövek vagy a fullerének. Bár 

szerkezeti felépítésük jelentősen eltér, általánosan jellemzőjük a kiemelkedő szerkezeti 

stabilitás, a nagy fajlagos felület és a hangolható elektromos tulajdonságok. Azonban 

nehézséget okoz a szén nanoszerkezetek egyenletes bevonása például fémekkel vagy félvezető 

vegyületekkel. A kémiai alapú módszerek közül a leginkább a korábbiakban tárgyalt ALD 

lenne az egyik legalkalmasabb, azonban problémát jelenthet a felületi reaktív csoportok hiánya.  

Az inertség problémája a felület funkcionalizálásával oldható meg, amely során az anyag 

felszínén az atomi rétegleválasztás során használt prekurzorokkal reakcióba vihető specieseket 

hozunk létre a rétegnövekedés elősegítéséhez. Ennek módja szerint megkülönböztethetünk 

kovalens és nem kovalens funkcionalizálást [113]. Előbbi esetben valamilyen erős 

oxidálószerrel – például ásványi savakkal, hidrogén-peroxiddal vagy ózonnal [114] – felületi 

funkciós csoportokat hozunk létre. Utóbbi eljárás során pedig valamilyen jól adszorbeálódó 

molekulát (pl. NO2) juttatunk a nanoszerkezetre, ami másodlagos kötőerők révén kerül 
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kölcsönhatásba a felszínnel [115]. Bár ezek a módszerek elősegítik az ALD során az új fázis 

kialakulását, az új kötések kialakulása – legyen az kovalens kötés vagy másodlagos 

kölcsönhatás – könnyen befolyásolhatja a szén nanoszerkezet elektromos jellemzőit, rontva a 

létrejövő kompozit tulajdonságait. Például az sp2 hibridállapotú szénatomokból felépülő 

anyagok – ilyen a grafit, a grafén és a szén nanocsövek – esetén a kapcsolatot létesítő atom sp3 

hibridállapotú lesz, hibahelyet létrehozva a delokalizált π-elektronrendszerben [113,116]. A 

fentiek figyelembevételével számos szén nanoszerkezeten tettek már kísérletet rétegek 

létrehozására ALD-vel [113].  

A C60-TiO2 kompozitok előállítását eddig főként szol-gél és oxidációs technikákkal 

végezték, atomi rétegleválasztással még nem volt rá példa, mikor kutatómunkámat végeztem 

2013-ban. Azóta jelentek meg cikkek fullerénre történő félvezető-oxid atomi 

rétegleválasztásról, de mindkét esetben ZnO-t alkalmaztak, és nem önálló C60 molekulára, 

hanem C60 rétegre történt a leválasztás. [117,118] 

Az sp2 hibrid állapotú szenek miatt a grafit módosulatok, köztük a grafén felületei alapvetően 

inertek, így a grafén esetén a növekedés csak a rétegek szélein indulhat meg és egyenletesen 

fedő réteg létrehozása nehezen kivitelezhető. A funkcionalizálással létrehozott grafén-oxid 

(GO) esetében a karboxil, hidroxil és epoxi csoportok révén a nukleációs helyek száma 

nagyobb, így az előállításon kívül nincs szükség további funkcionalizáló lépésre, mint például 

a szubsztrát szerkezetét károsító ózon általi kezelésre. 2014-ben kutatómunkám kezdetén még 

nem volt GO-ra ALD-vel való filmnövesztésre példa az irodalomban. Azóta három cikket már 

publikáltak, azonban egyik esetben lágy oxigén plazma kezelést alkalmaztak a GO előállítására  

és Al2O3-t választottak csak le rá [119], a másik esetben pedig HfO2-t választottak le [120]. A 

harmadik cikkben pedig ugyanúgy állították elő a GO-TiO2 kompozitot, mint én, de utána 

visszaredukálták a kompozitban a grafén-oxidot [121].  

Polimer és szén aerogélekre történt korábban már ALD leválasztás, de főként fémeket 

választottak le ezen templátokra vagy Si alapú aerogél volt a szubsztrát. [21,122–124] 

Szén nanogömbök esetén korábbi ALD leválasztásról egy cikk jelent meg eddig, melyben 

vas-oxidot választottak le széngömbökre, de esetükben fém szálakon voltak delokalizálva a 

nanogömbök az ALD eljárás során [125]. 

Az irodalom csak szén nanocsövek és szén rostok esetén említ olyan kísérleteket, 

amelyekben szén nanoszerkezetre választottak le félvezető-oxidot atomi rétegleválasztással 

[126–128]. 
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5. Célkitűzés 

Munkám első célja az irodalmi kutatások után olyan szén nanoszerkezetek előállítása és 

vizsgálata lett, melyekre még nem történt félvezető-oxid atomi rétegleválasztása. Továbbá az 

összes általam használt szén nanoszerkezet esetén célom volt a funkciós csoportok 

kialakulásának, hőérzékenységének, vizsgálata, mivel ezen csoportok és az alkalmazható 

hőmérséklet kritikus az atomi rétegleválasztás során. 

 A következő tervezett lépésem a félvezető-oxid TiO2 és ZnO, valamint referencia Al2O3 

nanorétegek növesztése volt a szén nanoszerkezetekre atomi rétegleválasztással különböző 

hőmérsékleteken, hogy megfigyelhessem a kialakuló oxid rétegek kristályszerkezetét, 

morfológiáját. 

A kompozitok és a szén nanoszerkezetek egyik fontos felhasználási területét, a fotokatalízist, 

terveztem vizsgálni modell kísérlettel. 

A tervek alapján az első kísérlet sorozatomban tiszta fullerén (C60) molekulából indultam ki, 

amelyet először funkcionalizálni kellett OH csoportokkal, hogy megfelelő nukleációs helyek 

legyenek az inert szén felületen. Ezután az általam előállított C60-OH molekulák felületére TiO2 

szemcséket növesztettem ALD-vel két különböző hőmérsékleten. 

A következőkben a továbbfejlesztett (improved) Hummers eljárással grafitból GO 

szuszpenziót állítottam elő, amelyből liofilizációval készítettem szilárd GO mintákat az atomi 

rétegleválasztáshoz (ALD). A GO szubsztrátként való alkalmazását az indokolta, hogy 

felületén több nukleációs helyként szolgáló funkciós csoport van a grafénhez, vagy a redukált 

grafén-oxidhoz (rGO) képest. ALD-vel TiO2-t, Al2O3-t és ZnO-t választottam le a GO mintákra:  

Bár az inert szén szerkezetek funkcionalizálása elősegíti az ALD során a nukleációt, az új 

kötések kialakulása könnyen befolyásolhatja a szén nanoszerkezet elektromos jellemzőit, 

rontva a létrejövő kompozit tulajdonságait. Például az sp2 hibridállapotú szénatomokból 

felépülő anyagok – ilyen a grafit, a grafén és a szén nanocsövek – esetén a kapcsolatot létesítő 

atom sp3 hibridállapotú lesz, hibahelyet létrehozva a delokalizált π-elektronrendszerben, ami 

így félvezető GO-t eredményez. A félvezető grafén-oxid és más szén nanoszerkezetek 

lehetséges önálló fotokatalitikus hatása még kutatott kérdés az irodalomban, amely 

ellentmondás oka a GO esetén az lehet, hogy az oxidálás módja befolyásolja a GO elektromos 

tulajdonságait. 

A GO szintézisére az 1958-ban bemutatott Hummers módszer a legelterjedtebb, azonban ma 

már a javított, fejlesztett, de kevésbé elterjedt változatait is alkalmazzák. Az egyik ilyen 

módszer a továbbfejlesztett (improved) Hummers módszer, amely növeli az oxidáció 
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hatásfokát, nem fejleszt toxikus gázokat és a hőmérséklet is jobban kontrolálható, az eredeti 

szintézishez képest. Ezt a módszert alkalmaztam én is GO előállításra. A szintézis oxidációs 

lépése során különböző funkciós csoportok alakulnak ki a grafén felületén, mint például a 

karboxil, lakton, fenol és hidroxil. Az említett funkciós csoportok mellett a kén tartalomról is 

említést tesz néhány kutató. Az általuk vizsgált kérdés az, hogy a kén tartalom a kénsavból 

visszamaradt szennyező-e, vagy szulfonsav csoport formájában van jelen. Így a GO 

továbbfejlesztett Hummers szintézise során minden lépésnél mintát vettem, és TG–DTA/MS, 

FTIR, XRD módszerekkel vizsgáltam, hogy milyen funkciós csoportok alakulnak ki, a hevítés 

során mikor szakadnak le, és hogy szulfonsav csoport jelen van-e a GO felszínén. Továbbá 

referenciaként redukált grafén-oxid mintán is elvégeztem a kísérleteket. A GO termikus 

vizsgálatára már van példa, de a lépésenkénti termikus nyomonkövetést még senki nem végezte 

el. 

Következő szubsztrátként rezorcinból és formaldehidből szol-gél eljárással szintetizált 

polimer hidrogélt állítottam elő, amit oldószer cserét követően szuperkritikus szén-dioxiddal 

szárítottam, így létrehozva a polimer aerogélt (RFA-t). Ebből elszenesítéssel nyertem a szén 

aerogélt (RFCA-t). Ezeken az anyagokon két különböző hőmérsékleten is leválasztottam atomi 

rétegleválasztással titán-dioxidot, hogy vizsgálhassam a leválasztási hőmérséklet hatását. 

Végül pedig hidrotermális módszerrel előállított szén nanogömbökre is sikeresen végeztem 

el TiO2 és ZnO réteg növesztését, így szén gömb/félvezető-oxid kompozitokat kaptam. A 

kompozitokból a szén magot kiégetve üreges oxid nanogömbökhöz jutottam. 

A szintetizálási, az esetleges funkcionalizálási és ALD reakciókat, valamint a kész 

kompozitokat por-röntgendiffrakciós (XRD), Fourier transzformációs infravörös 

spektroszkópiás (FTIR), Raman spektroszkópiás, pásztázó és transzmissziós 

elektronmikroszkópiás (SEM és TEM) mérésekkel tanulmányoztam, a termikus bomlásokat 

szimultán termogravimetriával és differenciál termikus analízissel (TG/DTA) vizsgáltam inert 

(He) és oxidáló (levegő) körülmények között. A bomlás során fejlődő gázokat a termikus 

készülékhez online kapcsolt tömegspektrométerrel (TG/DTA-MS) detektáltam. Az aerogélek 

fajlagos felületét nitrogén gázadszorpcióval határoztam meg. 

Végül metilnarancs festéket degradálva vizsgáltam a kompozitok és szubsztrátok 

fotokatalitikus aktivitását is UV-VIS méréssel. A mintákat a festékoldatban sötétben tartva 

vártam az adszorpciós egyensúly beálltát. Ennek ellenőrzésére abszorbanciájukat tízpercenként 

megmértem egy kétfényutas spektrofotométeren. Az egyensúly beálltát követően a vizsgált 

mintákat UV fénybe helyeztem. Ezt követően félóránkénti mérésekkel követtem a 

metilnarancsra jellemző abszorpciós maximum változását. Az aerogélek esetén azok 
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kiemelkedően nagy fajlagos felülete miatt az eredmények fajlagos felülettel való korrigálására 

és az adszorpciós szakasz meghosszabbítására is szükség volt. 

 

6. Az elvégzett kísérletek és analitikai módszerek 

6.1 A doktorjelölt által és együttműködők segítségével elvégzett kísérletek  
A C60 és GO témakörökben a kísérletek témavezetőm Dr. Szilágyi Imre Miklós egyetemi 

docens vezetésével zajlottak. Majd a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken a 

méréseket én végeztem el (XRD, FTIR, TG-DTA-MS, SEM-EDX és fotokatalízis). A 

következőkben az aerogéleken végezett vizsgálatok kísérleti tervét témavezetőmmel és a 

csoport MSc hallgatójával Mikula Gergő Jánossal együtt dolgoztuk ki, a szén nanogömbök 

kísérleti tervét pedig Bakos László Péter MSc hallgatóval, továbbá a BME Szervetlen és 

Analitikai Kémia Tanszéken elvégzett méréseket (XRD, FTIR, TG-DTA-MS, SEM-EDX és 

fotokatalízis) együtt hajtottuk végre a hallgatókkal. Emellett valamennyi mérési eredményt 

együtt értékeltük ki. 

Azonban sok esetben a más kutatóhelyen lévő készülékeket is személyesen tudtuk kezelni a 

témavezetett hallgatóimmal a készülékfelelős felügyelete mellett, és a mérések eredményének 

kiértékelését döntő többségében mi végeztük el.  

A C60 funkcionalizálás kivitelezésében Dr. László Krisztina és Bosznai György voltak 

segítségemre (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék). 

A GO szintézisében és liofilizálásában Dr. László Krisztina és Berke Barbara doktorandusz 

hallgató voltak segítségemre (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék), de a reakciót 

én végeztem. A Hummers módszer lépéseinek vizsgálatához a mintákat kínai grafit 

alapanyagból ők biztosították.  

Az aerogélek előállításában dr. László Krisztina és Nagy Balázs doktoráns (BME Fizikai 

Kémia és Anyagtudományi Tanszék) voltak a segítségünkre. A szárítási lépést a BME 

Környezeti Kémiai és Folyamatmérnöki Tanszék Szuperkritikus Fluid Extrakciós 

Kutatócsoportjának laboratóriumában végeztük el Nagy Balázs útmutatása alapján. A kész 

aerogélek nitrogén gázadszorpciós vizsgálatát Nagy Balázs hajtotta végre.  

A szén nanogömböket a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszékéről Dr. Hernádi Klára és Kiss Gabriella, valamint Dr. Réti Balázs állította elő, 

valamint a méreteloszlásukat is ők határozták meg SEM mérésekkel. 

Munkám egyik fő lépését, az atomi réteg leválasztást, a C60 és GO szubsztrátok esetén az 

MTA-TTK-MFA intézetében végeztem Dr. Baji Zsófiával együtt. Az aerogélek és a szén 
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nanogömb esetén pedig a rétegleválasztásokat a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika 

Tanszékén végeztük el Dr. Erdélyi Zoltán és Dr. Parditka Bence útmutatásai alapján.  

A Raman spektrumok Igricz Tamás és Dr. Farkas Attila (BME Szerves Kémia és 

Technológia Tanszék) segítségével készültek.  

A C60-TiO2 kompozitról a HR-TEM felvételeket Dr. Lábár János készítette (MTA-TTK-

MFA). A további mintákról a TEM felvételeket pedig Dr. Németh Péter készítette (MTA-TTK-

AKI). 

 

6.2 Szén nanoszerkeztek előállítása 

5.3.1 C60 funkcionalizálása  

Tiszta C60 fullerén mintát és referenciának kisebb mennyiségű OH funkcionalizált fullerént 

a Sigma Aldrichtól rendeltem. Ezeket először analitika-vizsgálatoknak (XRD, TG-DTA-MS, 

FTIR) vetettem alá, hogy felvegyem az alapvető spektrumaikat, melyeket később 

referenciaként is használhattam, és hogy megismerjem néhány alapvető tulajdonságukat. 

Ezután, hogy elvégezhessem az atomi rétegleválasztást, a fullerént funkcionalizálnom kellett, 

hogy megfelelő nukleációs helyek legyenek az inert szén felületen az ALD reakcióhoz. Bár, 

mint látjuk, rendelhető funkcionalizált fullerén, de az ára igen magas (kb. 100 000 Ft/100 mg), 

így magam kíséreltem meg a funckionalizálását. 

Az OH funkcionalizálásra számos módszer létezik, mint például vizes közegű savas, 

nitrónium-ion és policiklusos-szulfát hidrolízises technikák [6,129,130] Ehhez irodalmi recept 

alapján [129] több reakciósorban optimáltam a körülményeket (hőmérséklet, reagensek 

adagolása és mennyisége, kevertetés, mosási lépések), és külön minden reakciósor minden 

mosási lépésénél vizsgáltam a mintákat FTIR és TG/DTA-MS technikákkal.  

A policiklusos szulfátok hidrolízise eljárás során (12. ábra) a tömény kénsav hatására a 

fullerén az alkénekhez hasonlóan szulfonálódik, és a reakciót az elektrofil proton katalizálja. 

Így OH csoport helyett O-SO3-H csoportok kerülnek első lépésben a fullerénre. A vizes közegű 

savas módszerrel szemben ebben az esetben igen instabil, pozitív töltésű C60
+ kationon 

keresztül zajlik le a reakció, és erre addícionál rá a kénsav. Ezután pedig a szulfonsav csoportok 

hidrolízisével alakulnak ki az OH csoportok. A hidrolízis lejátszódásához vízre és magas 

hőmérsékletre vagy NaOH-os mosásra van szükség. 
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12. ábra Hidrolízises funkcionalizálási módszer [130] 

 

Több kísérleti beállítást is kipróbáltam. A reakciósor részletes leírását a sikeres harmadik 

funkcionalizálás esetén teszem meg: 0,8 ml desztillált vizet és 100 mg fullerén port (99.5% 

Sigma Aldrich) kevertem össze egy 25 cm3-es gömblombikban. Jeges hűtés és kevertetés 

mellett cseppenként adagoltam 2,5 ml koncentrált kénsavat majd 2,5 ml koncentrált 

salétromsavat. A keveréket lassan 120 °C-ra melegítettem, és 6 órán át refluxáltattam. Ezután 

a lehűtött sötét barna szuszpenziót 50 ml desztillált vízbe öntöttem, majd egy nap állás után a 

felülúszót eltávolítottam, és a szilárd terméket kiszárítottam. A kapott port többször vízzel 

mostam, míg semleges pH-t értem el. Végül pedig a terméket még 0,1M NaOH-al is átmostam 

és így fullerolt (C60OHx) kaptam.  

 

6.2.2 Grafén-oxid továbbfejlesztett Hummers szintézise  
1855-ben jelent meg az első publikáció a grafit-oxid előállításáról, amelyben a vegyület 

felfedezője, Brodie, egy új vegyület képződéséről számolt be Ceylon grafit ismételt, erélyes 

oxidációja során. Az oxidatív közeg NaClO3 füstölgő salétromsavas oldata volt [131]. 

Valamivel könnyebben kezelhető és hatékonyabb a mára már elterjedt, Hummers által javasolt 

eljárás [132], amely a grafit NaNO3-t és KMnO4-t tartalmazó, tömény kénsavas közegű 

kezelésén alapul. Ezen módszerek alkalmazása NO2, N2O4, és/vagy ClO2 toxikus gázok 

fejlődésével jár. A grafit-oxid ennél enyhébb oxidációs körülmények között történő szintézisére 

irányuló kísérletek sikertelenek voltak [19]. 

Manapság is a Hummers módszer a legelterjedtebb GO szintézis módszer, azonban ma már 

a javított, fejlesztett változatait is alkalmazzák, de ezek még kevésbé elterjedtek. Ezen 
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módszereket szemlélteti a 13-as ábra. Az egyik ilyen módszer a továbbfejlesztett (improved) 

Hummers módszer. Ez a módszer növeli az oxidáció hatásfokát, nem fejleszt toxikus gázokat, 

és a hőmérséklet is jobban kontrolálható. Ezt a módszert alkalmaztam én is GO előállításra. A 

másik módszer, a módosított (modified) Hummers eljárás, ami az eredeti eljáráshoz képest a 

KMnO4 mennyiségét duplázta meg. Ezen fejlesztések a GO mindennapi, nagy mennyiségű, 

biztonságosabb szintézisét segítették elő [17,18,81,133,134]. 

 

13. ábra A Hummers módszer és változatai [18] 

 

GO előállítása továbbfejlesztett Hummers módszerrel 

Az oxidálási lépés: 

Kimértem 5g madagaszkári grafitot, amihez nagyon lassan hozzáadtam 200 ml tömény 

kénsavat. Ezután már kevertetés és hűtés mellett 2 ml foszforsavat is adtam szintén lassan 

csöpögtetve a szuszpenzióhoz. Pár perc után kis részletekben adagoltam még a szuszpenzióhoz 

a KMnO4-t. Végül ezt az egész rendszert 3 órán át 39-40 °C-on kevertettem. Miután letelt a 3 

óra, 250 ml desztillált vizet adtam a rendszerhez. Majd folyamatos kevertetés és jeges hűtés 

mellett 15 %-os H2O2-t adtam hozzá, ami elreagált a maradék KMnO4-gyel, és így Mn2+ és O2 

lett belőle. Ezután a terméket egy éjszakára állni hagytam. 

Először sósavas mosással kezdtem a mosási fázist, amely során az iszapból 10-10 ml-t 

kanalaztam 6 db 45 ml-es centrifugacső aljára, és annyi 1 M sósavat öntöttem hozzájuk, hogy 

45 ml legyen a térfogat. Majd alaposan homgenizáltam a rendszereket, és a centrifugába 

helyeztem őket 6500 rpm-es fordulatszámon, 5 percre. Ezt a folyamatot 5x megismételtem.  
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A sósavas mosás után desztillált vizes mosás következett, amikor is a sósavas felső rész 

leöntése után a maradékhoz annyi desztillált vizet öntöttem, hogy újból 45 ml legyen a térfogat. 

Majd alaposan összekevertem őket. Ezután következett a centrifugálás: az első vizes mosás 

után 9500 rpm, 30 perc; a második vizes mosás után 9500 rpm, 60 perc beállításokkal. A 

centrifugálás után egy főzőpohárban egyesítettem ezen tiszta GO fázisokat (~100 ml). Ezt 

követően ismét 45 ml-ig töltöttem fel a centrifuga csöveket, hogy az oxidálatlan részecskék 

közül minél több GO szuszpenziót kinyerjek, és végül centrifugáltam őket (9500 rpm, 60 perc). 

Az így kapott újabb adag GO szuszpenziót az előzőleg félretett részhez kapartam. Ezt követően 

összekevertem a GO szuszpenziót, és tiszta centrifugacsövekbe töltöttem (~25 ml). Utána 45 

ml-re egészítettem ki desztillált vízzel, és centrifugáltam (9500 rpm, 60 perc). A maradék 

felülúszó leöntése után ismét 45 ml-re egészítettem ki a térfogatot. Ezt a végső centrifugálás 

követte 9500 rpm-on, 120 percig. A vizes mosás hatására tiszta, világosbarna szuszpenziót 

nyertem. 

5 g madagaszkári grafitból kiindulva ezzel az eljárással a tisztított (5x HCl, 5x desztillált 

víz) szuszpenzió térfogata ~350-400 ml, sűrűsége kb. 10 g/l-es, (kitermelés: kb. 70-80 %-os). 

 

Az rGO redukálási módszere: 

Elkészítettem a GO-ra nézve egy 2 mg/ml-os vizes szuszpenziót. Ebbe került a redukálószer 

(C-vitamin), ami az elegyben 20 mM-os koncentrációban volt jelen. A lúgos közeget úgy 

biztosítottam, hogy minden 15 ml elegybe 1 ml tömény ammónia-oldat került. A lúgos közeggel 

elérhető volt, hogy ne csapódjon ki az rGO. Kisebb ammónia mennyiségek használata esetén 

kicsapódott, aggregálódott a minta. 

A keveréket 1 órán keresztül refluxáltattam 95 °C-on, kevertetés mellett. Utána desztillált 

vízzel mostam és centrifugáltam. Ezt addig ismételtem, amíg semlegesre nem mostam a 

rendszert, majd kiszárítottam.  

 

Liofilizálás: 

A liofilizáláshoz, azaz fagyasztva szárításhoz, a GO szuszpenziót műanyag hengerekbe 

töltöttem és úgy helyeztem őket a liofilizáló berendezésbe. A minták folyékony nitrogénben le 

lettek fagyasztva, majd 3 napig -35 °C-on és 1 Pa nyomáson tartottam őket.  

 

6.2.3 Polimer és szén aerogélek előállítása 

Hidrogél előállítása 
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A rezorcin – formaldehid hidrogél előállítása szol-gél módszerrel, Pekala által kidolgozott 

módon történt [25]. 1,5995 g rezorcint és 0,0308 g vízmentes nátrium-karbonátot (50:1 

molarány) 48 ml vízben oldottam fel állandó kevertetés mellett. A 2,1 ml, 37 %-os formaldehid 

hozzáadása után (2:1-es rezorcin – formaldehid mólarány) - a pH-t híg salétromsavval pH 6,05-

re állítottam be. A kapott tiszta, homogén oldatot üveg kapillárisokba töltöttem, majd ezek 

végeinek lezárását követően az elegyet egy héten át 85 °C-on termosztáltam. Így biztosítottam, 

hogy a gél polimerizációja, illetve öregedése végbemehessen, annak kiszáradása nélkül. Az egy 

hét letelte után a kész géleket eltávolítottam a kapillárisból, majd a későbbi szárítás 

megkönnyítésére az oldószert acetonra cseréltem több lépésben, hogy a víz a nagy felületű, 

pórusos szerkezetből teljesen eltávolítható legyen. Ez az oldószerek, illetve a szárításhoz 

használt szuperkritikus CO2 polaritása miatt volt szükséges: az aceton eltávolítása könnyebb 

szén-dioxiddal, mint a vízé. 

 

Aerogél szintézise 

A szárítást egy, a BME KKFT Szuperkritikus Fluid Extrakciós kutatócsoportja által 

összeállított készülékben végeztem el. A minta egy nyomásálló, vízzel termosztált hengeres 

edénybe került. A folyadék halmazállapotú szén-dioxid áramlását egy folyadékkromatográfiás 

pumpa biztosította 3,6 ml/perc térfogatárammal. A vízzel termosztált rendszer hőmérséklete 43 

°C volt, a mintákat tartalmazó tér nyomása 100 bar. Ez a két körülmény együtt biztosította azt, 

hogy a szén-dioxid szuperkritikus fluid állapotban legyen. 

Az eddigi lépésekben előállított rezorcin-formaldehid aerogélből (RFA) a szén aerogél 

(RFCA) egy karbonizálási lépéssel állítható elő. Az anyag egy részletét egy órán át 900 °C-on 

hevítve 25 ml/perc nitrogén térfogatáram mellett jött létre az RFCA [24,135–137].  

 

6.2.4 Szén nanogömbök előállítása 

  A szén nanogömbök a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszékén készültek (az 1. táblázatban látható átmérőket is ott mérték, SEM-mel): 0,15 M-os 

szacharózoldatból készültek a gömbök, 175 ml-es autoklávban, 180 °C-on. A pH beállítása 

0,194 M-os NaOH-dal történt 11-esre. A kapott terméket desztillált vízzel háromszor mostam, 

majd 45 V/V % etanol-víz elegyben szuszpendáltam, végül 20 percig 4000 rpm en 

centrifugáltam. Ezután meleg desztillált vízzel átmostam, leszűrtem, és egy éjszakára 70 °C-os 

szárítószekrénybe tettem. A termék finom fekete por volt. Az alkalmazott eljárás hasonló 

Yanhui Ao és társai munkájához [138,139].  
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1. táblázat Szén nanogömbök előállításának paraméterei és átlagos átmérőjük 

Oldat 

pH-ja 

Reakcióidő 

[h] 

Autokláv 

méret [ml] 

Átlagos 

átmérő [nm] 

Átmérő 

szórása [nm] 

11 12 175 547 88 

 

Az előállítás után következett a félvezető-oxidok leválasztása a szén nanogömbökre. 

Következő lépésben pedig az üreges oxid gömbök előállítása történt. A szén mag kihevítése 

TG-DTA/MS berendezésben, termikus analízis méréssel egybekötve történt, 10 °C/perces 

melegítéssel, levegő atmoszférában. Az atomi rétegleválasztással előállított kompozitokból 

700 °C-ig kiégtek a szén nanogömbök, és csak az üreges oxid gömbök maradtak vissza a platina 

mintatartóban. 

 

6.3 Atomi rétegleválasztás 

A C60-OH és GO szubsztrátokon végzett leválasztások az MTA TTK MFA 

Mikrotechnológiai Laboratóriumában egy Picosun SUNALETM R-100 típusú atomi 

rétegleválasztó berendezésben készültek. A berendezés egy áramlásos termikus ALD-reaktor, 

amiben egy 100 mm átmérőjű mintatartó helyezkedik el. Az RFA, RFCA és szén 

nanogömbökön végzett leválasztásokat pedig a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika 

Tanszékének Beneq TFS-200-186 típusú áramlásos ALD készülékét használtam. A 

rétegnövesztést termikus módban hajtottam végre [99]. Az ALD ablak szempontjából alacsony 

hőmérsékleteket 80-250 °C a funkciós csoportok hőérzékenysége indokolta. Mindkét reaktorba 

a mintánkat egy borítékká hajtogatott, saját lábakon álló, fémháló mintatartóba tettem, hogy a 

vákuum ne szívhassa el a por formájú mintát, illetve, hogy a prekurzor gázok minden irányból 

könnyen elérhessék. 
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2. táblázat Az egyes minták ALD módszerrel történő előállításának paraméterei és elnevezésük 

Szubsztrát Leválasztott 
anyag 

Leválasztás 

hőmérséklete 

Ciklusok 

száma 

Pulzusidők 
(fémprekurzor-

öblítés/víz-öblítés) 

Minták 
elnevezése 

C60-OH TiO2 80 °C 80 0,5 s [Ti(OC3H7)4] - 30 s 

N2/ 0,5 s H2O - 90 s N2 

C60-TiO2-

80°C 

C60-OH TiO2 160 °C 80 0,5 s [Ti(OC3H7)4] - 30 s 

N2/ 0,5 s H2O - 90 s N2 

C60-TiO2-

160°C 

Liofilizált 
GO 

TiO2 80 °C 80 0,5 s [Ti(OC3H7)4] - 15 s 

N2/ 0,5 s H2O - 15 s N2 

GO-TiO2 

Liofilizált 
GO 

Al2O3 80 °C 100 0,5 s [(CH3)3Al] - 15 s N2/ 

0,5 s H2O-15 s N2 

GO-Al2O3 

Liofilizált 
GO 

ZnO 80 °C 100 0,5 s [(CH3-CH2)2Zn] - 

15 s N2/ 0,5 s H2O - 15 s 

N2 

GO-ZnO 

RFA TiO2 80 °C 200 0,3 s TiCl4 - 3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

RFA-TiO2-

80°C 

RFA TiO2 250 °C 200 0,3 s TiCl4-3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

RFA-TiO2-

250°C 

RFCA TiO2 80 °C 200 0,3 s TiCl4 - 3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

RFCA-

TiO2-80°C 

RFCA TiO2 250 °C 200 0,3 s TiCl4 - 3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

RFCA-

TiO2-250°C 

Szén 
nanogömb 

TiO2 80 °C 700 0,3 s TiCl4 - 3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

C-TiO2-

80°C 

Szén 
nanogömb 

TiO2 250 °C 700 0,3 s TiCl4 - 3 s N2/ 0,3 s 

H2O - 3 s N2 

C-TiO2-

250°C 

Szén 
nanogömb 

ZnO 250 °C 100 0,3 s [(CH3-CH2)2Zn] - 3 s 

N2/ 0,3 s H2O - 3 s N2 

C-ZnO-

250°C 
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3. táblázat A hevített, üreges nanogömb minták elnevezése 

Kompozit minta elnevezése 

(C = „carbon”, szén maggal 

rendelkező kompozit) 

Hevített, üreges minta 

elnevezése 

(H = „hollow”, üreges 

gömb minta) 

C-TiO2-80°C H-TiO2-80°C 

C-TiO2-250°C H-TiO2-250°C 

C-ZnO-250°C H-ZnO-250°C 

 

6.4 Fotokatalízis  

A modell kísérletben metilnarancs azo festékoldat bomlását vizsgáltam vizes oldatban UV-

fény alatt a kompozitok és szubsztrátok jelenlétében. A metilnarancs festékre azért esett a 

választás, mert katalizátor nélkül besugározva UV fénnyel csak elhanyagolható mértékben 

bomlott el. Ismert, hogy a festék bomlása függ a koncentrációjától, a pH-tól, a katalizátor 

mennyiségétől. Az adott pH-n a festék legintezívebb elnyelési sávja 464 nm-nél volt található. 

A színes festékek, mint a metilnarancs három fotokémiai úton degradálódhatnak: 

fényérzékenyítés, fotolízis és fotokatalízis által. Fényérzékenyítés során a fénysugárzás 

stimulálhatja a festéket, amely elektronokat gerjeszt, mely elektronok eljutnak a kapcsolódó 

fotokatalizátor vezetési sávjára. A fotolízis során az elektronok a festékből indukálódnak és 

reagálnak az oxigénnel, hogy reakív oxigén gyököt létrehozva elindítsák a festék bontását. A 

két, itt leírt folyamat ellenőrzésére a tiszta metilnarancs oldatot is vizsgáltam UV fény 

besugárzása alatt. A félvezető-oxid/szén nanoszerkezet kompozitok fotokatalízis 

mechanizmusa során, mint korábban a bevezetőben részleteztem, a fény által generált 

elektronok, lyukak és a keletkezett reaktív gyökök is részt vesznek a festék bontásában. Más 

kutatók a festék bomlása során több intermediert is találtak, melyek úgy keletkeztek, hogy a 

festék hidroxil és metil csoportokat veszít. Az észlelt intermedierek azonban instabilak, és 

könnyen felnyílik a gyűrűs szerkezetük [140–142]. 

Mivel a hordozók nagy felületük révén nagy mennyiségű festék adszorpciójára is képesek, 

így az atomi rétegleválasztáson átesett minták mellett magukat a szubsztrát anyagokat is 

vizsgáltam. A mintákból a rendelkezésre álló mennyiség és fajlagos felület függvényében 0,4-

1 mg-ot mértem be kvarc küvettákba, majd 3 ml, az irodalom alapján ideálisnak vélt, 4,0*10-5 

mol/dm3 koncentrációjú metilnarancs oldatot adtam hozzá, és légmentesen lezártam polimer 

filmmel (Parafilm).  
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A mintákat sötétben tartva vártam az adszorpciós egyensúly beálltát. Ennek ellenőrzésére az 

oldatok abszorbanciáját tízpercenként megmértem egy kétfényutas spektrofotométeren (Jasco 

V-550) ioncserélt víz referencia mellett. Fotokatalízis aktivitás méréseim során mindig a teljes 

hullámhossz tartományt vizsgáltam, minden esetben a teljes tartományon csökkent az 

abszorbancia és nem tolódott el az adszorpciós maximum. Így a készülékhez tartozó kiértékelő 

program segítségével meghatároztam az abszorbanciát a festékre jellemző elnyelési 

maximumnál (λ = 464 nm), majd ábrázoltam az idő függvényében. Az egyensúly beálltát 

követően (amikor a fényelnyelés mértéke már nem, vagy csak elhanyagolhatóan kis mértékben 

változott) a küvettákat UV fénybe helyeztem, amit két darab 18 W-os Osram blacklight UV-A 

fénycső szolgáltatott a küvetták két oldalán 5-5 cm-re, párhuzamosan elhelyezve. A lámpa 

mintára eső becsült effektív teljesítménye: 0,5 W.  A lámpa hullámhosszát egy Avantes 

avalight_DH_S típusú spektrométerrel mértem ki (14. ábra). 

 

14. ábra UV lámpa spektruma 

 

Ezt követően félóránkénti mérésekkel követtem a metilnarancsra jellemző abszorpciós 

maximum változását 4-5 órán keresztül az összes minta esetében.  

Annak érdekében, hogy a hordozók és a belőlük előállított kompozitok katalitikus hatása 

összehasonlítható legyen, a kapott adatokat az alábbiak szerint dolgoztam fel. Először az UV 

fény alá helyezés kezdetét a t=0 időpontnak véve normáltam az adatokat:  (8) 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣 𝑎𝑏𝑠𝑧𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴′(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝐴(0) 

Az eredmények fajlagos felülettel való korrigálására és az adszorpciós szakasz 

meghosszabbítására csak az aerogélek esetén volt szükség azok kiemelkedően nagy fajlagos 

felülete miatt. 
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A C60-TiO2 kompozit minták fotokatalitikus aktivitásának teszteléséhez 0,4 mg C60-TiO2 

mintát raktam a metilnarancs oldatba kvarc küvettákban. A mintákat 90 percen keresztül 

sötétben hagytam adszorpciós szakaszként.  

1 mg GO és GO-kompozit mintát raktam metilnarancs oldatba kvarc küvettákban. A 

mintákat 75 percen keresztül sötétben hagytam, hogy beálljon az adszorpciós egyensúly. 

Továbbá P25 TiO2-t is vizsgáltam referencia anyagként, melyből 1,0 mg-ot mértem be. 

Az RFA és RFCA-ból készült kompozit mintákból 1-1 mg-ot mértem be kvarc küvettákba, 

majd 3 milliliter metilnarancs oldatot adtam hozzájuk. A vizsgálat többszöri elvégzése során 

azt tapasztaltam, hogy az RFCA esetén csak nagyon lassan áll be az adszorpciós egyensúly, 

szemben a polimer géllel, ahol ez közel egy óra alatt megtörtént. Emiatt a szén aerogél esetén 

töményebb, 8,1*10-5 mol/dm3 koncentrációjú oldatot alkalmaztam, amibe a mintákat 24 órával 

a mérés megkezdése előtt belehelyeztem. Ezt megelőzően meggyőződtem arról, hogy ekkora 

töménységnél még lineáris-e a koncentráció-abszorbancia függvény, azaz teljesül-e a Lambert-

Beer törvény. Így az adszorpció hatása már kiküszöbölhető volt, nem torzította a mérési 

eredményeket. Az egyensúly beálltát követően a küvettákat UV fénybe helyeztem, és 

félóránkénti mérésekkel követtem a metilnarancsra jellemző abszorpciós maximum változását 

négy órán keresztül. 

Továbbá mivel a szén aerogél esetén az egyes minták fajlagos felülete jelentősen eltér 

egymástól, ezért az eredmények korrekcióra szorultak. A három minta esetében a legkisebb 

fajlagos felületű, 80 °C-on létrehozott RFCA-TiO2 kompozitra vonatkoztattam az alábbiak 

szerint: (9) 𝐴′′(𝑡) = 𝐴′(𝑡)𝑆𝑟𝑒𝑓𝑆  

Például az RFCA esetén: (10) 𝐴′′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴 = 𝐴′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−80°𝐶𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴  

 (11) 𝐴′′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−250°𝐶 = 𝐴′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−250°𝐶𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−80°𝐶𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−250°𝐶  

 (12) 𝐴′′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴−ℎ𝑒𝑣í𝑡𝑒𝑡𝑡 = 𝐴′(𝑡)𝑅𝐹𝐶𝐴−ℎ𝑒𝑣í𝑡𝑒𝑡𝑡𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴−𝑇𝑖𝑂2−80°𝐶𝑆𝑅𝐹𝐶𝐴  
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Ahol A’ az előbbiekben számolt normált abszorbancia, A” ennek a felülettel korrigált értéke, 

S pedig az adott minta fajlagos felületét jelöli. 

A sima szén nanogömbökből, a C/TiO2 vagy ZnO kompozitokból és az üreges oxid 

gömbökből 1-1 mg mintát raktam metilnarancs oldatba kvarc küvettákban. A mintákat 

50 percen keresztül sötétben hagytam, hogy beálljon a minták és a festék közötti adszorpciós 

egyensúly. Az egyensúly beállta után pedig UV lámpák közé helyezve vizsgáltam ezen minták 

fotokatalitikus tulajdonságait is. 

 

 

6.5 Analitikai vizsgálatok 

A Fourier transzformációs felvételek egy Biorad Excalibur Series FTS 3000 berendezésen 

készültek, a mérési tartomány 4000 – 400 cm-1 volt, a felvételek ismétlésszáma 64 volt, RES=2 

cm-1. A spektrumokat a Win-IR Pro nevű programmal értékeltem ki. A vizsgálatokat KBr 

pasztillákon végeztem, melyben kb. 300 mg KBr-hoz kevertem fullerén és nanogömb alapú 

anyagokból 0,5 mg-t, a GO alapú anyagokból pedig 1 mg-t, hogy megfelelő legyen a 

transzmittancia érték. A GO és kompozitjainak pasztillázása során nehézségekbe ütköztem, 

ugyanis a Hummers módszer lépéseiből vett és szárított minták, valamint a liofilizált GO és a 

kompozitok nehezen voltak poríthatók. A pasztillázási nehézségekről csak a spektrumok szélén 

jelentkező zaj tanúskodik.  

Az XRD diffraktogramokat egy PANanalytical X’Pert Pro MPD röntgen-

pordiffraktométerrel mértem meg 0-60 2Theta Θ között. A mérések során Cu Kα1,2 sugárzást (λ 

= 0,15418 nm) alkalmaztam. A fázisazonosításhoz az ICDD röntgen adatbázist használtam.  

A termoanalitikai mérések során egyrészt egy TA Instruments SDT 2960 típusú szimultán 

TG/DTA készüléket alkalmaztam, a görbék kiértékelését TA Instruments Universal Analysis 

Thermal Solutions Release 2.3 programmal végeztem. 10 °C/perc fűtési sebességgel 

dolgoztam, 900 °C-ig hevítettem, 130 ml/perc volt a vivőgáz áramlási sebessége, és nyitott 

platina tégely volt a mintatartó. A fejlődőgáz-analízishez egy Balzers Instruments Thermostar 

GSD 300T típusú, kvadrupól iondetektorral működő tömegspektrométert alkalmaztam, a 

görbék kiértékelését pedig Quadstar 422 programmal végeztem. A TG/DTA és MS műszerek 

között az online összeköttetést egy termosztált (200 °C) metilezett szilán csoportokkal 

felületkezelt kvarc kapilláris biztosítja. A tömegspektrométert MID (Multiple Ion Detection) 

üzemmódban használtam, amely során 64 csatornán figyeltem az az általam összeválogatott 
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m/z tömegszám tartományba eső ionok intenzitásainak értékeit. A mérési idő 0,5 sec/csatorna 

volt. A fejlődő gázokat az őket jellemző tömegspektrumok alapján azonosítottam. A fullerén 

esetén a termikus bomlást levegő atmoszférában vizsgáltam. A grafén-oxid vizsgálata esetén 

szükség volt az inert He atmoszférára, mert ebben a közegben hevítve a GO nem robbant be 10 

°C/perces fűtési sebesség mellett sem, ugyanis gyors és oxidáló fűtés mellett a GO-ra jellemző 

az oxidatív robbanás. Inert körülmények között 200 °C körül jól látható volt a GO-re jellemző 

fő bomlási lépcső. Termikus analízissel számos esetben vizsgálták már a grafén-oxidot, 

azonban a Hummers módszer lépéseinek részletes végig követésére még nem található példa 

az irodalomban, ezért ezen módszerrel az előállítás során minden lépésben megvizsgáltam a 

szubsztrátot. [143–147] Az aerogéleken végzett vizsgálatokat hélium és levegő atmoszférában 

is elvégeztem. Azért ezt a nemesgázt választottam az inertizáláshoz, hogy az analízis során 

fejlődő szén-monoxidot is detektálni tudjam, ami az adott készülék gyengébb felbontása mellett 

nem különböztethető meg a nitrogéntől (m/z = 28). A nanogömbök vizsgálata esetén hélium és 

levegő atmoszférában is mértem a mintákat. Általában az inert hélium atmoszférára a 

szubsztrátok inert atmoszférában való hevítéséhez volt szükség, hogy modellezzem, mi történik 

velük az ALD berendezésben. A levegő atmoszférára pedig a kompozitok kiégetésének 

vizsgálata miatt volt szükség, ezen hevítéseknél már 700 °C-on kiégtek a szén magok a mag-

héj kompozitokból. 

A SEM-EDX képek felvételére és összetétel mérésére egy JEOL JSM 5500-LV SEM 

készüléket használtam 20 kV gyorsító feszültség mellett, szekunder elektron módban. A 

mintákra arany/palládium réteget vittem fel, hogy a töltődést elkerüljem. Az EDX 

eredményekhez az összetételt 3-3 pontban vettem fel, és átlagoltam az eredményt. 

A C60-OH HR-TEM felvételek egy JEOL 3010 típusú, 300 keV-on üzemeltetett 

rácsfeloldású TEM berendezéssel készültek. A mintákat kb. 10 nm vastag Formvar filmmel 

bevont réz rácsra cseppentettem fel alkoholos oldat formájában, majd rászárítottam.  

A további TEM és TEM-SAED felvételek egy FEI Morgagni 268 típusú TEM berendezésen 

készültek, 100 KV feszültség, és 15-20 µA emisszió beállítások mellett. Körülbelül 1 mg mintát 

diszpergáltam pár csepp alkoholban, majd felcseppentettem és rászárítottam a TEM 

mintatartóra.  

A Raman spektrumokat egy Olympus BX41 mikroszkóppal csatolt Jobin Yvon Labram 

típusú mikrospektroszkóppal vettem fel. A lézer 532 nm hullámhosszú, zöld, frekvencia 

kettőzött Nd-YAG lézer volt. Mérési tartománynak 100-2500 cm-1-et állítottam be. További 

beállítások pedig a következők: Echelle rács felbontása 1800 rovás/mm; 10-es objektív; 
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spektrum expozíciós ideje 100-120 sec; akkumuláció 2-3. A detektálást egy 1024x256 pixel 

méretű CCD detektorral végeztem. 

Az alacsony hőmérsékletű nitrogén gázadszorpciós vizsgálatok az aerogél mintákon egy 

NOVA 2000e (Quantachrome) automatikus volumetrikus gázadszorpciós készülékkel 

készültek. A miták előkezelése 100 °C-on és 3 x10-4 mbar nyomáson történt 24 órán át. Majd a 

szobahőmérsékletű mintatér evakuálása során (végnyomás 10 Pa) a felületen adszorbeálódott 

gázok távoznak onnan. Ezt követően a hőmérsékletet a folyékony nitrogén forráspontjáig, 77 

Kelvinre csökkentjük. A műszer az egyensúlyi nyomás változtatása mellett meghatározza az 

adszorbeált gáztérfogatot állandó hőmérsékleten. A BET (Brunauer – Emett – Teller) modell 

az adszorbeálódó gázmolekula méreteinek ismeretében a mérési adatok alapján közelítőleg 

megadja a vizsgált anyag fajlagos felületét. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy pórusos 

anyagokra a modell jellemzően nagyobb felületet jósol, mint a valós érték.  
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7. Kísérleti eredmények és kiértékelésük 

7.1 A Fullerén és belőle előállított kompozitok viszgálata 

7.1.1 C60 és referencia C60-OH vizsgálata 

Először a Sigma Aldrichtól rendelt referencia minták vizsgálatát végeztem el.  

 

15. ábra A referencia C60 és C60-OH infravörös spektrumai 

 

Habár minden C60 molekulának 174 rezgési szabadsági foka van, de az ikozahedrális 

szimmetriának köszönhetően több degenerált módja is van, így csak 46 frekvencia mód várható 

belőle, melyekből 4 infravörös aktív és 10 Raman aktív. A többi optikailag inaktív. Így a 

spektruma igen egyszerű (15. ábra). A négy FTIR csúcs 527, 576, 1182 és 1428 cm-1-nél 

található. Az 527 és 576 cm-1-es csúcsok a szénatomok sugár irányú mozgásához tartoznak. Az 

1182 és 1428cm-1-es csúcsok pedig a tangenciális mozgásukhoz [148–150] 

A referencia OH funkcionalizált fullerénnek is 4 jellegzetes csúcsa van: a széles 3400 cm-1-

es csúcs az O-H kötéshez tartozik. Az 1619, 1385 és 1051cm-1-esek pedig a υC=C, δC-O-H és 

υC-O rezgéssel azonosíthatók a 13. ábrán [151]. 

 

16. ábra A referencia C60 és C60-OH por diffraktogramja 
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A C60 XRD pordiffraktogramján kivehető csúcsok egyértelműen azt mutatják, hogy a tiszta 

C60 fullerén kristályos, rendezett szerkezetű (16. A ábra). A fullerént az ICDD 01-079-9361, 

ICDD 01-081-2220 és ICDD 00-044-0558 ICDD ellenőrzőkártyák alapján sikerült azonosítani. 

A referencia OH funkcionalizált fullerén diffraktogramján (16. B ábra) nincsenek éles, 

azonosítható csúcsok, amely eredmény arra utal, hogy a referencia funkcionalizált fullerén nem 

kristályos, hanem amorf állapotú.  

7.1.2 C60 funkcionalizálása 

 A következőkben a C60 funckionalizálásnak a lépéseit követtem végig TG/DTA-MS 

technikákkal. Vizsgálatok készültek a referencia C60 mintán, a még savas funkcionalizált 

mintán (C60-OH savas), a már semlegesre mosott mintán (C60-OH semleges), és készült felvétel 

a végső lúgos mosási lépés után is (C60-OH lúgos). 

A 17. ábrán látható éles tömegcsökkenés mutatja, hogy a fullerén levegőben 550-650 °C 

között bomlik, ég el, a DTA görbéből pedig az égési folyamat exoterm hőszínezete derül ki. 

Az MS ionáram görbéken csak a lépések sikerességét mutató távozó vizet (m/z 18), CO2-t 

(m/z 44) és az SO2-t (m/z 64) jelöltem. 

Az első mosás nélküli minta esetén már két bomlási lépcső látható a 17.B ábrán. Az első 

endoterm hőszínezetű lépcsőben távozott a víz a mintából, a második exoterm lépcsőben pedig 

a szénváz bomlása figyelhető meg. Az MS görbék is azt erősítik meg a 17.C ábrán, hogy először 

17. ábra A C60 funkcionalizásának végigkövetése TG/DTA-MS módszerekkel 
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távozott víz a mintából, azonban mellette kén-dioxid is fejlődött, tehát ez még nem a sikeres 

funkcionalizálás jele, hanem hogy a tömény savas minta vizet köthet meg.  

A semlegesre mosás után a TG görbén (17.D ábra) két exoterm hőszínezetű bomlási lépcső 

szorosan követi egymást 500 °C-nál, és mindkettő a szénváz felbomlásához köthető. Az MS 

mérés alapján (17.E ábra) nem fejlődött víz, így nincs jelen OH funkciós csoport. A mintát nem 

sikerült még rendesen megtisztítani, mert kén-dioxid távozott hevítés közben. 

A lúgos mosás utáni 17.F ábrán látható egy bomlási lépcső, amelyben 150-200°C körül a 

tömeg 97,8-ról 96,6 %-ra csökken. Ebből arra lehet következtetni, hogy kialakult OH csoport a 

C60 felületén, és a tömegveszteségből számolva ez 1-2 OH csoportot jelent a C60 molekulán.  A 

17.G ábra pedig bizonyítja, hogy ez nem megkötött víz, hanem funkciós csoport, mert jól 

észlelhető kis csúcs látható a 18+ m/z fragmens MS ionáram görbéjén, de már nincs mellette 

kén-dioxid fejlődés.  

Habár a funkcionalizálási reakciónk sikeres volt és a fullerénen megtalálhatóak OH 

csoportok, ám ezek száma feltehetően jóval kevesebb (1-2 db/fullerén molekula a TG görbe 

tömeg%-os veszteségből számolva), mint a referencia C60-OH mintán. A lúgos mosás előtti MS 

ionáram görbéken megjelenő kén-dioxid pedig annak a jele, hogy a reakció a korábban leírt 

policiklusos szulfátok hidrolízisének reakcióútja szerint ment végbe. 

 

7.1.3 ALD leválasztás 

 

 

A SEM képeken (18. ábra) aggregálódott C60 szemcsék láthatók.  

  

18. ábra Az (A): C60; (B): C60-TiO2-80°C és (C): C60-TiO2-160°C minták SEM felvételei 
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4. táblázat A C60-TiO2-80°C és C60-TiO2-160°C minták EDX eredményei 
Elem Ti O C 

ALD hőmérséklet 80°C 160°C 80°C 160°C 80°C 160°C 

Átlagos atom% 1,4 0,6 37,1 45,4 61,5 54,0 

Szórás atom% 0,2 0,4 6,9 6,7 6,9 6,8 

Átlagos m% 4,7 2,1 42,3 51,6 53,8 47,0 

szórás m% 0,8 1,3 7,0 6,5 5,7 5,2 

 

Ahogyan a 4. táblázatban a számadatok is mutatják, a kompozit mintákban három elem volt 

jelen: szén, oxigén és titán. Tehát mindkét esetben vált le TiO2 a fullerolra. A 160 °C-on 

leválasztott mintán majdnem fele annyi volt a titán mennyisége, mint a 80 °C-on előállítotton. 

Ez azt erősíti meg, hogy 160 °C-on már kevesebb OH funkciós csoport maradt, mivel jelentős 

részük leszakadt a hőérzékenységük miatt, és így kevesebb felületi nukleációs hely állt 

rendelkezésre az ALD reakcióhoz.  

 

19. ábra A fullerén és kompozitjainak az (A): Raman (B): 1464 cm-1-nél nagyított Raman spektrumai 
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Indirekt módon a Raman spektrumok (19. A, B ábrák) jól mutatják a TiO2 jelenlétét és az 

ALD reakció sikerességét. Ismert, hogy a C60 jellemző Raman sávjai 270cm−1; 432cm−1; 

494cm−1; 707cm−1; 770cm−1;1420cm−1 és 1464cm−1-nél találhatók. A legintenzívebbek a 494 

cm-1 és 1464 cm-1-es csúcsok. A leválasztás hatására a Raman csúcsok eltolódnak a leválasztás 

előtti állapothoz képest. Az irodalomban már vizsgáltak C60-TiO2 rendszert Raman 

spektroszkópiával [140,152], de ott döntően TiO2 alkotta a mintákat, és csak kis mennyiségű 

C60-at tartalmaztak. Ezen esetekben az volt megfigyelhető, hogy a fullerén növekvő 

mennyiségével a kisebb hullámszámok felé tolódott az 1464 cm-1-es csúcs. Egészen pontosan 

egy új csúcs jelent meg az 1464 cm-1-es csúcs mellett. Ezen jelenséget pedig a fullerén-TiO2 

közti töltés transzferrel magyarázták. A csúcsok eltolódása a mi spektrumunkon is a titán-

dioxiddal való elektromos kapcsolatra utal, de az én mintáimnál a növekvő TiO2 mennyiségnek 

megfelelően a nagyobb hullámhosszak felé tolódott el a csúcs. A csúcsok helyei: C60 (1461,9 

cm-1), C60-OH saját (1462,2 cm-1), C60-TiO2-80°C (1465,0 cm-1), C60-TiO2-160°C (1465,0cm-

1). Az is látható, hogy a 80 °C-os mintánál az új csúcs relatív intenzitása a C60 1464 cm-1-es 

csúcsához képest nagyobb, mint a 160 °C-os minta esetén, ami a 80 °C-os mintában 

megtalálható majd dupla mennyiségű TiO2-nak köszönhető. 

 

20. ábra A fullerén és kompozitjainak az (A): FTIR (B): 1428 cm-1-nél nagyított infravörös spektrumai 
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Az ALD utáni FTIR felvételek (20. A ábra) meglepően azt mutatták, hogy a leválasztás után 

a 3400 cm-1 körüli O-H csúcs és a tapadó vízhez tartozó 1620 cm-1-es csúcs intenzitása megnőtt, 

vagyis az ALD reakció után a mintákon több OH csoport lett, mint a kiindulási C60-OH mintán 

volt. Ez azzal lehet magyarázható, hogy a TiO2 felületén sok OH csoport található. Bár az ALD 

reakció során a fullerén OH csoportjai elhasználódnak, de a keletkező TiO2 szemcse felületén 

megjelennek OH csoportok, és nagyobb mennyiségben, mint a C60-OH felületén voltak. A 160 

°C-os minta esetén a 3400 cm-1 körüli O-H csúcs intenzívebb volt, amit valószínűleg az 

okozhatott, hogy a magasabb hőmérsékleten leválasztott TiO2 felületén több OH csoport lehet, 

és a felületi OH csoportok elősegítik a felületen adszorbeált víz mennyiségének 

megnövekedését is [153]. 

Indirekt módon a Raman spetrumokhoz hasonlóan az FTIR spektrumok is mutatták a C60 és 

TiO2 közötti kapcsolatot, és az ALD reakció sikerességét. Korábban azt tapasztalták, hogy egy 

C60-TiO2 kompozitban a fullerén 1428 cm-1-es éles csúcsa több csúcsra bomlik (1448, 1427, 

1403 és 1386 cm−1) és a csúcsalap kiszélesedik. Ez azért történik, mert a fullerén 1428 cm-1-nél 

lévő csúcsa érzékeny arra, ha a fullerén töltést ad le vagy vesz fel, így az elektromos interakció 

a TiO2 és a fullerén között a csúcs kiszélesedését, és több csúcsra való felbomlását okozza 

21. ábra Az (A): C60, (B): C60-OH, (C): C60-TiO2-80°C és (D): C60-TiO2-160°C minták diffraktogramjai 
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[140]. Én is hasonló jelenséget tapasztaltam, a C60-TiO2 mintáknál 1430 cm-1 körül egy széles 

csúcsot láttunk, amelyre több éles csúcs szuperponálódott (20.B ábra). 

Az ALD leválasztás utáni röntgen-pordiffrakciós felvételek (21. ábra) mind az általam 

funcionalizált fullerén, mind a két különböző hőmérsékleten leválasztott minta esetén ugyanazt 

az eredményt mutatják. Nem található egyiken se kristályos TiO2-hoz tartozó csúcs, feltehetően 

kis mennyiségének és amorf állapotának köszönhetően. A fullerén minták tehát megőrizték 

kristályos szerkezetüket, mindegyiket a fullerén ellenőrző XRD kártyával sikerült azonosítani 

[154] . 

 

22. ábra A C60-TiO2-160°C mintáról készült TEM felvétel 
 

A 80 és 160 °C-on készült kompozit minták közül a 160 °C-on készült C60-TiO2 TEM 

felvételét mutatom be a 22. ábrán, a 80 °C-os minta TEM képei nagyon hasonlóak voltak. A 

felvételen a sötét foltok a TiO2 részecskék a szénhártyán, és látható, hogy mellettük nem 

vehetők ki a fullerén molekulák, mert nem elég kontrasztos a felvétel (a kb. 0,7 nm-es C60 

molekulák kb. 10 nm vastag szén hártyára lettek felcseppentve). Viszont egy TiO2 szemcse 

pont a hártya szélén volt található, és a TiO2 szemcséhez kötődő fullerén molekula pont úgy állt 

be, hogy nem volt alatta szén hártya, így szemrevételezhető vált a fullerén molekula. A TEM 

felvétellel sikerült bizonyítanom, hogy elvégeztem az első ALD leválasztást önálló C60-ra. 
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Elektron diffrakcióval se sikerült kristályos TiO2 kimutatni, tehát a leválasztott rétegek amorfak 

voltak. 

 

23. ábra A fullerén és kompozitjain elvégzett fotokatalízis vizsgálat eredményei 
 

A fotokatalízis vizsgálat eredményeit a 23. ábra szemlélteti. A tiszta metilnarancs oldatban 

(MO) a festék koncentrációja alig csökken az idővel az UV sugárzás hatására. A festékoldathoz 

hasonlóan a referencia C60 se mutatott fotokatalitikus aktivitást UV fény hatására, tehát ezen 

szubsztrát önmagában nem fotokatalizátor. 

A kompozit minták jelenlétének hatására azonban jól látható fotokatalízis játszódik le, azaz 

a C60-TiO2 minták fotokatalitikusan aktívnak bizonyultak. A 80 °C-on leválasztott minta 

nagyobb aktivitást mutat, ezen kompozit alkalmazása esetén 80 %-ára csökkent a festékoldat 

koncentrációja, míg a 160 °C-os minta esetén 89 %-ára 330 perc alatt. Ez annak tudható be, 

hogy ugyanolyan mennyiségű kompozitot raktam mindkét oldatba, de a 80 °C-os mintában 

közel dupla annyi a TiO2 mennyisége [155–157]. A P25 referencia katalizátor ugyanazon 

körülmények között a festék 29 %-át bontotta el. 

A fotokatalízis kísérletek új eredménye az, hogy a C60-TiO2 mintáknak egyáltalán volt 

fotokatalitikus aktivitásuk. Ugyanis az ALD-vel növesztett TiO2 filmek 160-200 °C-tól 

kezdenek kristályosak lenni, alatta amorf szerkezetűek. A TiO2-ről pedig általánosan az ismert, 

hogy nem fotokatalitikusan aktív amorf formában, csak ha kristályos [153]. 
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Az irodalomban találhatók példák ezen jelenségre, például egyik esetben 65 °C-on ALD-vel 

TiO2 nanofilmet növesztettek lótusz levél felületére, és az így kapott lótusz/TiO2 

bionanokompozitnak is volt fotokatalitikus hatása, annak ellenére, hogy a rajta lévő TiO2 amorf 

szerkezetű volt [158]. 

Mindezek alapján elmondható, hogy az alacsony hőmérsékleten ALD-vel növesztett amorf 

TiO2 eltérően viselkedik, mint általában a többi módszerrel előállított amorf TiO2. Ugyanis az 

ALD-vel előállított amorf TiO2 minden várakozással ellentétben fotokatalizátorként viselkedik. 

Feltételezett, hogy az alacsony hőmérsékletű ALD reakció olyan TiO2 réteget hoz létre, ami bár 

XRD, ED és Raman mérésekkel amorfnak látszik, de néhány nm-es tartományokban mégis 

rendezett, és így képes fotokatalitikus hatásra, amely lehet nanokristályos domének, 

szénszennyezés vagy a szubsztrát/TiO2 kölcsönhatás eredménye.  
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7.2. A Grafén-oxid szintézise és kompozitjainak vizsgálata 

7.2.1 Továbbfejlesztett Hummers módszer során előállított minták vizsgálata 

A C60 funkcionalizálásához hasonlóan a grafén-oxid szintézisének is végigkövettem a 

lépéseit különböző vizsgálati módszerekkel. A lépésekhez tartozó minták elnevezését az 5. 

táblázat tartalmazza. 

5. táblázat A továbbfejlesztett Hummers módszer mintáinak elnevezései 
Minta leírása Elnevezés 

Kiindulási kínai grafit Grafit 

Savas, mosás nélküli GO szuszpenzió i-Hummers 

HCl mosott GO szuszpenzió HCl mosott 

Desztillált vízzel semlegesre mosott GO 
szuszpenzió 

H2O mosott 

 

Kémiai reakcióban redukált GO rGO 

 

6. táblázat A továbbfejlesztett Hummers módszer vizsgálatának az EDX eredményei 
Elem (atom %) 

Minta C O P S Mn K Cl 

grafit 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

i-Hummers 27,1 57,4 0,9 11,6 2,2 0,8 0,0 

HCl mosott 66,7 34,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,3 

H2O mosott 67,9 30,7 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

rGO 89,8 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Az EDX elemanalízis megmutatta (6. táblázat) az oxidáció, majd a mosási lépések 

hatékonyságát. A táblázatból kiolvasható, hogy a grafit 99 % fölötti C tisztasággal bír. Az 

oxidálás utáni, savas i-Hummers minta ellenben a kb. 30 % szénen kívül már 50 % fölötti 

oxigént, valamint az oxidáló ágensekből nagy részben O, S, Mn, K és P elemet tartalmaz. Majd 

a savas mosás hatására a C:O arány megváltozik 2:1-re, és nagyságrendekkel lecsökken a P, 

Mn és K tartalom, ellenben megjelenik a Cl. Ez azt mutatja, hogy sikeres volt a reagensek 

eltávolítása mosással. Az érdekesség, hogy az S tartalom nem csökken le drasztikusan, még a 

desztillált vizes mosás után sem, azaz nem lehetett kimosni. Tehát funkciós csoportban is jelen 

lehet a kén. A kén tartalmú csoportok befolyásolhatják a GO savas karakterét, és hatással 

lehetnek az elektromos tulajdonságaira is. A légszáraz GO mintában nem változtak jelentősen 

az arányok, csak a Cl tartalom csökkent egy nagyságrenddel, tehát azt sikeresen kimostam. A 

redukálás az elemanalízis alapján sikeres volt, jelentősen lecsökkent az oxigén és kén tartalom, 

tehát sikeresen redukáltam a funkciós csoportok nagy részét, és az rGO mintánál a grafithoz 

már közelebbi elemarányokat értem el. 
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24. ábra A továbbfejlesztett Hummers módszer vizsgálatának a TG/DTA-MS eredményei 

 

Mivel kritikus fontosságú a funkciós csoportok szerepe az atomi rétegleválasztáshoz, ezért 

a Hummers módszer lépéseinél a mintákon termikus analízist is végeztem (24. ábra). A 

vizsgálatra ez igen alkalmas technika, mert a tömegcsökkenés jól mutatja, milyen 

hőmérsékleteken veszít funkciós csoportot a minta. A fejlődő gázok tömegspektruma alapján 

pedig beazonosíthatjuk, milyen csoportok mikor távoznak el a hevítés során. A fejlődőgáz-

analízis során a hidroxil, oxo és karboxil funkciós csoportoknak megfelelően a H2O (18+), CO 

(28+), CO2 (44+) gázok fragmenseit követtem nyomon. Valamint az elemanalízis alapján 

kiderült, hogy a mintákban a mosási lépések után is marad kén, ami nem lehet a kénsav 

maradványa, így kéntartalmú szulfonsav csoportok jelenlétét is feltételeztem. Így a SO2 (64+) 

fragmenst is vizsgáltam. Ezt az irodalomban már bemutatták Eigler és társai [143,159] is. Ők 

is dokumentáltak GO termikus vizsgálata esetén SO2 fejlődését, de a teljes GO szintézist nem 

vizsgálták. A kénsavas oxidáció során ciklikus organoszulfátok keletkeznek, amelyek két 

lépésben hidrolizálódnak. Első lépésben hidroxi-szulfátok keletkeznek, a második lépésben 
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pedig vicinális diolok. A Hummers módszer során azonban csak az első lépés tud végbemenni, 

a második lépéshez NaOH-os lúgos hidrolízisre lenne szükség [160,161]. Ezt tapasztaltam én 

is előző munkámban a fullerén funkcionalizálása során is [130]. 

A grafit minta termoanalitikai görbéin (24.A ábra) az látható, hogy inert atmoszférában 

hevítés hatására a grafit nem reagál. 900 °C-ig hevítve is csak 2 %-ot veszít a tömegéből, és 

gázfejlődés is csak minimális tapasztalható.  

Az i-Hummers minta görbéin (24.B ábra) már látszik az oxidálás hatása. Megjelenik a GO-

ra jellemző fő bomlási lépcső a TG görbén 200 °C-nál. Azonban észrevehető, hogy a minta még 

nincs mosva, tisztítva. A második lépcső előtt már jelentős tömegveszteségen megy át, az első 

lépcsőben tömegének majd 30 %-át elveszti 150 °C-ig, és közben víz szabadul fel, ami 

származhat a kénsav vagy a GO által megkötött vízből és az OH csoportokból is. A 47 %-os 

tömegveszteség során (DTG 212 °C) és utána is csak SO2 fejlődik. Tehát itt még a karboxil 

csoportok nem figyelhetők meg, mert nem fejlődik CO vagy CO2 jelentős mennyiségben. A 

bomlás egyedül a savas minta esetén endoterm, mivel jelentős mennyiségű víz deszorpciójával 

jár a minta hevítése.  

Mint már korábban említettem, a GO termikus vizsgálatát már többen elvégezték. Ismert, 

hogy a GO termikusan nem stabil, hevítés hatására már 100 °C alatt veszít a tömegéből, de az 

első nagyobb tömegveszteség 200 °C körül jelentkezik (fő TG lépcső). Ekkor szakadnak le a 

funkciós csoportok a GO felületéről, de a szénváz ekkor még egyben megmarad. Levegő 

atmoszférában hevítve a szénváz elégése csak magasabb hőmérsékleten kb. 600-800 °C-nál 

jelentkezik [162]. Ezzel szemben He inert atmoszférában való hevítés esetén a szénváz 

folyamatosan bomlik, nincs határozott bomlási lépcső a TG görbén, oxigén hiányában nincs 

égés a bomlás során. 

A sósavval mosott mintánál (24.C ábra) már a GO-ra jellemző görbéket láthatjuk. A TG 

görbén enyhe tömegveszteség után, melyben már az abszorbált nedvességtartalmát és OH 

csoportokat veszít el a GO, következik a jellemző fő lépcső 200 °C körül. A DTA görbe alapján 

pedig a bomlás exoterm hőszínezetű. Itt már kialakultak a hidroxil, karboxil, epoxi és 

szulfonsav csoportok, és a fejlődő gáz görbéken mindegyiknek megfelelő jel látható. 

Megfigyelhető azonban, hogy az SO2 eltolva, kb 100 °C-al a többi gáz után, a bomlás lépcső 

későbbi szakaszában kezd eltávozni. 

A vizes mosott, légszáraz grafén-oxid (24.D ábra) esetén a semlegesre mosásnak a funkciós 

csoportokra és a GO termikus tulajdonságaira nincs jelentős hatása. Hasonló lefutású TG, DTG 

és DTA görbét láthatunk, mint a HCl mosott mintánál. A gázfejlődés is megegyező képet mutat. 
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A nagy funkciós csoportokhoz tartozó tömegveszteség itt kb. 20 °C-al magasabb hőmérsékleten 

történik 223 °C-nál, és a tömegveszteség %-os értékei is 10 %-kal kisebbek. 

A redukált grafén-oxid (rGO) esetén látható, hogy a redukálás sikeres volt (24.E ábra). A 

tömegveszteség folyamatos és kevesebb, mint 30 %-ot ér el 900 °C-ig. A gázfejlődés is 

minimális, csak némi CO2 és SO2 fejlődik, tehát csak minimális funkciós csoport maradt a GO 

felületén. A redukálási folyamat elérte a célját. 

 

 

25. ábra A továbbfejlesztett Hummers módszer vizsgálatának a FTIR eredményei 
 

Az infravörös spektroszkópia is alkalmas módszernek bizonyult a funkciós csoportok 

nyomon követésére (25. ábra).  

A karboxil és epoxi csoportok vegyérték rezgései 1725 cm-1 (-C=O), 1250 cm-1 (-C-O-C) és 

1050 cm-1 (-C-O) jellemző hullámszámoknál jelennek meg, a hidroxil csoportéi 3400-3600 cm-
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1 (-OH), és 1400 cm-1 (-OH deformációs) hullámszámoknál. A szénváz jellemző rezgései 3030 

cm-1 (aromás –CH), 3080 cm-1 (=CH), 1650 cm-1 (C=C) és 900 cm-1-nél (aromás -CH 

deformációs) találhatóak. A szulfonsav csoportnak és a kénsavból származó szulfátnak a 

vegyértékrezgései a savas mintán 1350 cm-1 (SO2 aszimetrikus), 1100 cm-1 (SO2 szimetrikus) 

és 600 cm-1 (C-S) hullámszámoknál észlelhetők [143,162–167].  

A tiszta grafit spektrumát megfigyelve látható, hogy a többi mintához képest ezen nincsenek 

nagy intenzitású csúcsok. A kisebb intenzitású csúcsok az alap szénváz rezgéseihez tartoznak. 

A 3400 cm-1 és nél lévő –OH vegyérték rezgés, 1650 cm-1-nél lévő C=C vegyérték rezgés és 

900 cm-1-nél aromás -CH deformációs sávjai is megjelennek a spektrumon. Más kutatók is ezt 

tapasztalták a grafit vizsgálata során [168][169], és az EDX mérés is kimutatott csekély oxigén 

tartalmat. A grafit tehát nem 100 %-ban csak szénből áll, nem teljesen tiszta, hanem pl. 

minimális nedvességtartalom előfordulhat benne, amit a TG/DTA-MS görbék alapján 100 °C 

alatt veszít el. 

Az i-Hummers minta spektrumán a kénsav dominál. Alig emelkedik ki az alapvonalból 3400 

cm-1-nél hidroxil csoportra jellemző sáv. A karboxil csoportokat jellemző sáv 1725 cm-1-nél 

meg sem jelenik. Ellenben éles csúcsként kirajzolódnak a szulfátokra jellemző 1350, 1100 és 

600 cm-1 rezgések.  

Mint már a termikus mérésnél is tapasztaltam, a sósavas mosás után a semlegesre mosás már 

nem okoz számottevő változást a funkciós csoportokban. Ennek megfelelően az infravörös 

spektruma a sósavas mosás utáni és a vízzel mosott semleges GO-nak majdnem teljesen 

egyforma. Ezen spektrumokon már láthatjuk mind a szénváz, mind a karboxil, epoxi és hidroxil, 

sőt még a szulfonsav csoportokhoz tartozó rezgések sávjait is. A legszembetűnőbb változás a 

savas mintához képest a karboxil csoporthoz tartozó 1725 cm-1-es csúcs megjelenése, valamint, 

hogy a 3400-3600 cm-1 sáv asszociált víz/OH csoportokat mutat. A felületi OH csoportok 

garantálják a felületen adszorbeált víz mennyiségének megnövekedését is, mely tapadó víz 

csúcsa az 1650 cm-1-nél lévő C=C sávval fedhet át. Az FTIR mérés is bizonyítja tehát, hogy 

ezen csoportok csak a sósavas mosás után alakulnak ki a GO felszínén [143,162–167].  
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26. ábra A továbbfejlesztett Hummers módszer vizsgálatának az XRD eredményei 
 

A por XRD módszer (26. ábra) egyértelmű bizonyítékot szolgáltat az (improved) Hummers 

módszer sikerére, az oxidációs reakció lejátszódására, mivel a kiindulási grafit és a termékek 

rétegtávolságai jelentősen különböznek. A grafit röntgen-diffraktogramja egy nagy intenzitású 

és igen keskeny csúcsot mutat 2Θ = 26,4°-nál (002), valamint mutat egy kisebb csúcsot 2Θ = 

56°-nál (ICDD 40-1487). 

Az i-Hummers, nagy nedvességtartalmú minta diffraktogramja nem mutat csúcsokat, amorf 

volt a termék.  

A HCl-al mosott mintánál már látszik a sikeres oxidáció, megjelent a GO-ra jellemző 2Θ = 

10,9°-nál lévő csúcs (001), és eltűnt teljesen a 2Θ = 26,4°-nál lévő grafit csúcs. Tehát a rétegek 

eltávolodtak. Azonban a csak sósavval mosott mintánál még mindig többségében amorf 

szerkezetre jellemző képet mutat az ábra. A 2Θ = 10,9° (001) és 2Θ = 44°-nál lévő (100) 

csúcsok kis intenzitásúak, rendezetlen még a szerkezet. A sósavval mosott és a légszáraz, vizes 

mosott GO minták diffraktogramja már jelentősen eltér. A 2Θ = 10,9° csúcs mindkét 

diffraktogrammon jelen van, azonban a légszáraz vizes mosott GO kristályosabb képet mutat, 

intenzívebbek a csúcsai. A második, kisebb csúcs pedig 2Θ = 22°-nál jelenik meg. Ezen 
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különbségek annak tulajdoníthatóak, hogy miközben a levegőn száradni hagytam a GO 

szuszpenziót, a rétegeknek volt idejük rendeződni. 

Az rGO diffraktogramja is a sikeres redukálásra utal. A diffraktogramon majdnem eltűnik a 

10,9°-es csúcs, és újra megjelenik a grafitra jellemző 24°-es csúcs, valamint egy 44°-nál 

található csúcs. Itt is amorf szerkezetre jellemző kezdeti szakasz figyelhető meg az ábrán [170–

172]. 

 

 7.2.2 GO/félvezető-oxid atomi rétegleválasztás eredményei 
 A szintézis vizsgálata után következett az atomi rétegleválasztás sikerességének a 

bizonyítása, valamint a kompozitok fotokatalitikus hatékonyságának tesztelése. 

  

27. ábra Az (A): GO, (B): GO-TiO2, (C): GO-Al2O3 and (D): GO-ZnO minták SEM felvételei 
 

Az atomi rétegleválasztás az összes oxiddal sikeres volt a grafén-oxid szubsztrátra, mindegyik 

kompozitban kimutattam az adott fémet EDX módszerrel, amint azt a 2. táblázat is mutatja. A 

SEM felvételek felbontása az oxidok érzékeléséhez nem elegendő, így ezen felvételek nem 

informatívak számomra, csak a grafén-oxid lemezes szerkezete figyelhető meg mindegyik 

részen a 27. ábrán.  

Hasonló leválasztási körülmények között a TiO2-ból egy nagyságrenddel kisebb atom% vált 

le, mint a többi fém-oxidból, ez a TiO2 kisebb növekedési sebességének lehet köszönhető [173]. 
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Ezzel szemben egy nagyságrendben vált le a ZnO és az Al2O3. Ezen leválasztott félvezető-

oxidok nagyobb mennyisége a C és O adatokon is mutatkozik, ZnO-os és az Al2O3-os minták 

esetén lecsökken a C és az O %-os aránya. Az S mennyisége nem mutat ilyen jellegzetes 

változást, annak mennyiségében nem figyelhető meg szabályosság. 

7. táblázat GO és kompozitjainak az EDX eredményei 

 

 

28. ábra Az (A): GO, (B): GO-TiO2, (C): GO-Al2O3 and (D): GO-ZnO minták TEM felvételei 
 

Elem (átlagos atom %) 

  C O S Ti Al Zn 

GO 65,0 34,2 0,7 0,0 0,0 0,0 

GO-TiO2 64,0 34,9 0,3 0,8 0,0 0,0 

GO-Al2O3 59,9 30,3 0,9 0,0 11,9 0,0 

GO-ZnO 59,1 29,3 0,6 0,0 0,0 10,1 
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A liofilizált GO TEM felvételein (28. ábra) tisztán látszik a grafén-oxid redőzött lemeze, és 

hogy egységes tiszta a felülete.  

A TiO2-os leválasztás után már látható, hogy ebből az oxidból egységes filmet nem sikerült 

leválasztani, csak a szigetes növekedés indult meg, de a leválasztás így is sikeres volt. Az 

irodalomban se tudtak minden esetben összefüggő filmet elérni oxid rétegek atomi 

rétegleválasztása során grafén származékokra [2,174].  

Az Al2O3-os kompozitok esetén azonban már sikerült filmet létrehozni a GO felületén. Az 

Al2O3 ugyanis a legkönnyebben, legnagyobb mennyiségben vált le a vizsgált oxidok közül. A 

rétegek szélénél látható a leválasztott filmek határa, és az is, hogy az Al2O3 réteg kisebb, pár 

nm-es szemcsékből áll. 

 

29. ábra A GO-ZnO mintáról készült TEM-SAED felvétel 
 

A ZnO-s kompozit esetén is sikerült filmet leválasztani, és ez a film is pár nm-es 

szemcsékből állt össze. Már a 80 °C-on leválasztott ZnO is kristályos volt, ezt mutatja a 29. 

ábrán az indexelt elektrondiffrakciós kép (ZnO: ICDD 00-036-1451). 
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30. ábra A GO és kompozitjainak az FTIR spektrumai 
Az infravörös spektrumok készítése során már a pasztillázásnál azt tapasztaltam, hogy amíg 

a TiO2-os kompozitot és a liofilizált GO-t nehéz volt pasztillázni, és inhomogén pasztillát 

kaptam, addig az Al2O3-os és ZnO-s kompozitok esetén az ellenkezője volt a helyzet. Ezek a 

KBr-al homogénebb keveréket képeztek. Ez feltehetően ezekben a mintákban az egy 

nagyságrenddel nagyobb atom % oxid mennyiségnek köszönhető. Így a róluk készült 

spektrumok is kevésbé zajosak 1000 cm-1 alatt (30. ábra). 

Az oxidokra jellemző rácsrezgések 1000 cm-1 alatt várhatóak a spektrumokon. A TiO2 kis 

mennyisége miatt a TiO2 rezgései nem láthatók, míg azonban az Al2O3 és ZnO esetén viszont 

láthatók ezen tartományban a részrezgések sávjai [76]. A jellemző Al-O vegyérték rezgések 

900-300 cm-1 között láthatók (AlO4: 800-700 cm-1 és AlO6: 680-500 cm-1) [175–177], míg a 

Zn-O rezgések 400 cm-1 körül [178,179]. Tehát ezen mérés alapján is sikeres volt az ALD 

reakció. A funkciós csoportok ALD során történő elhasználódása és leszakadása miatt azt 

várnánk, hogy a hozzájuk tartozó csúcsok intenzitása csökken, azonban nem minden csúccsal 

történt ez meg. A 1725 cm-1-nél található karboxil C=O és a 1250 cm-1 nél levő C-O-C csúcsok 

a növekvő oxid mennyiséggel rendre eltűnnek. De a 3400 és 1400 cm-1-nél található hidroxil 
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csoportok csúcsai ugyanolyan intenzívek az összes spektrumon. Ez annak köszönhető, hogy a 

leválasztott oxid rétegek felületén is található OH csoport, és a rezgései ugyanúgy megjelennek 

a spektrumokon, mint a GO-n található OH funkciós csoportok sávjai, valamint a felületi OH 

csoportok elősegítik a felületen adszorbeált víz mennyiségének megnövekedését is.  [180–182] 

 

 

31. ábra A GO és kompozitjainak diffraktogramjai 
 

Az XRD diffraktogram 31. ábrán azt látjuk, hogy a liofilizált minta egyértelműen mutatja a 

GO-ra jellemző csúcsokat 2Θ = 10,9°, 23°, 27° és 43°-nál [171,183]. Azonban a kezdeti amorf 

fázisra jellemző elnyújtott csúcs 2Θ = 10-20° között arra utal, hogy a liofilizáció során a 

fagyasztáskor a rétegeknek nem volt ideje megfelelően rendeződni.  

A TiO2-os és Al2O3-os kompozitok diffraktogramján nincs különbség a liofilizált GO 

szubsztrátéhoz képest, nincsenek a TiO2-hoz vagy az Al2O3-hoz tartozó új csúcsok. Tehát ezek 

az oxidok amorfak voltak. 

Ellenben a ZnO-os kompozit diffraktogramján a GO csúcsok mellett számos más intenzív 

csúcs is látható pl.: 2Θ = 35°-nál a ZnO-ra jellemző hármas csúcs és a 2Θ = 57°-nél található 

reflexió. Ezek a csúcsok a ZnO csúcsaival azonosíthatók (ZnO: ICDD 00-036-1451, cinkit) 

[184–186]. Tehát 80 °C-on ALD-vel leválasztva a ZnO kristályos szerkezetű lett. 
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32. ábra A GO és kompozitjainak vizsgálatának fotokatalízis eredményei 
 

A fotokatalitikus vizsgálatok során (32. ábra) a nehézséget az adszorpciós szakasz okozta, 

ugyanis a liofilizált GO és a TiO2-os kompozit metilnarancs festékbe téve megduzzadtak kissé, 

sötétebbre színezték az oldatot, és eltolták a legintenzívebb csúcsot a nagyobb hullámhosszak 

fele. Azonban másfél óra alatt ez a folyamat is megállt, és beállt az adszorpciós egyensúly. A 

másik két, nagyobb oxid tartalmú kompozitnál ezt nem tapasztaltam, hamarabb beállt az 

egyensúly, majd UV fényben vizsgáltam a festék bomlását. 

A mérésekből készült 32. ábrán látszik, hogy a tiszta metilnarancs festék koncentrációja csak 

kis mértékben csökken, mikor katalizátor nélkül megvilágítjuk és bomlást szenved. Azonban, 

ha már grafén-oxid kerül bele, a besugárzás hatására csökken az MO koncentrációja az idővel. 

Az mondható el tehát ezen mérés alapján, hogy a liofilizált GO-nak önmagában is van 

fotokatalitikus hatása, amely hatásról mások is beszámoltak már az irodalomban [23–25]. 

Továbbá ismert, hogy a GO tiltott sáv energiája 1,7 and 4,3 eV között van a az előállítás 

módjától függően, és hangolható a 1,9 – 2,6 eV látható fényhez tartozó tartományban, ami a 

hatékony fotokatalízishez szükséges [77]. A metilnarancs koncentrációja a kiindulási 57 %-áig 

lecsökkent a GO szubsztrát hatására 270 perc alatt, míg a referencia P25 hatására 75 %-ra. 

A GO önálló fotokatalitikus hatását csak fokozta a szubsztrátra leválasztott amorf TiO2. 

Bebizonyítottam ezzel, hogy az ALD-vel leválasztott amorf TiO2-nak ezen szén-
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nanoszerkezeten is van fotokatalitikus hatása. Korábbi fullerénnel való munkám során is 

ugyanezt tapasztaltam. A GO-ra ALD-vel leválasztott amorf TiO2 fotokatalitikus hatása igen 

jelentős, 270 perc alatt a metilnarancs legintenzívebb csúcsának az abszorbanciája az eredeti 28 

%-ára csökkent. 

A ZnO-os kompozit teljesített a legjobban a kompozitok közül, ami a a ZnO kristályos 

szerkezetének köszönhető, a 270 perces vizsgálat végére a kezdeti érték 18 %-ra lecsökkent a 

festék oldat koncentrációja. Az amorf TiO2-os kompozit így is majdnem hasonló hatékonyságot 

ért el, mint a kristályos ZnO. A kristályos TiO2 még jobb fotokatalizátor lehetne, mint kristályos 

ZnO, de ALD-vel növesztve a kristályos fázis csak 250 °C körül alakul ki, azonban ezt a 

hőmérsékletet a GO funkciós csoportjai már nem bírnák ki. 

Referenciaként szolgált az Al2O3-os kompozit, ugyanis ezen oxidnak nincs fotokatalitikus 

hatása, blokkolni tudta a GO felületének egy részét, és így csökkentette a GO önálló 

fotokatalitikus hatékonyságát. Az Al2O3 ez alapján használható lehet maszkolásra, amely során 

blokkoljuk a katalitikus felületet. A fotokatalitikusan aktív fém-oxidok is maszkolják a hordozó 

felszínét. A maszkoló és a fotokatalitikus hatás összegződik. Továbbá az Al2O3 bevonás pont 

azt mutatja meg, hogy mi történik a maszkolás hatására úgy, hogy nincs fotokatalitikus hatás. 

Az irodalom említ példát az Al2O3 maszkoló hatására grafénon, ahol is a grafén-oxid korrózió 

elleni védőhatását erősíti az Al2O3 leválasztása, mivel blokkolja a grafén hibahelyeit [189]. 
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7.3 Az RFA-n és RFCA-n végzett kísérletek eredményei 
Rezorcinból és formaldehidből szol-gél eljárással szintetizált polimer hidrogélt állítottam elő 

(RFA), amit oldószercserét követően szuperkritikus szén-dioxiddal szárítottam, így létrehozva 

a rezoricin-formaldehid aerogélt (RFA-t). Ebből egy inert atmoszférás elszenesítéssel nyertem 

a szén aerogélt (RFCA-t). 

Az adszorbeált nitrogén gáztérfogatot a relatív nyomás függvényében ábrázolva kapjuk az 

úgynevezett adszorpciós izotermákat, amiket a IUPAC hat jellemző kategóriába sorolt be. A 

vizsgált aerogél hordozók esetén az izotermák alakja a negyedik típusra hasonlít, ami 

mezopórusos (2 nm <dp <50 nm) anyagokra jellemző (33. ábra).  

 

33. ábra Az RFA és RFCA N2 adszorpciós görbéi 
 

Az adszorpciós adatok alapján a BET-modell (Brunauer – Emett – Teller) segítségével a 

fajlagos felület számítható, amely adataimat a 8. táblázat tartalmaz. A számított adatok alapján 

a karbonizálás hatására az aerogélek fajlagos felülete jelentősen megnőtt, több, mint 

háromszorosára. 

8. táblázatAz RFA, RFCA szubsztrátok és kompozitjainak a fajlagos felületi értékei 
Minta neve SBET [m

2
/g] Minta neve SBET [m

2
/g] 

RFA 262 RFCA 870 

RFA / TiO
2 

80 °C 242 RFCA / TiO
2 

80 °C 615 

RFA / TiO
2 

250 °C 232 RFCA / TiO
2 

250 °C 645 
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Az atomi rétegleválasztáson átesett minták vizsgálatával az ALD módszer hatásai is 

megfigyelhetők a fajlagos felületre. A polimer gél esetén a fajlagos felület csökkenése csak igen 

kis mértékű, a kompozitokra kapott érték közel megegyező a hordozóéval. Ugyanakkor a szén 

aerogélek esetén jelentős csökkenést tapasztaltam mind a két leválasztási hőmérséklet esetében. 

A jelenségre magyarázatot adhat, hogy az aerogélek igen kis sűrűségű anyagok: bár ez a 

tulajdonság erősen függ a szintézis során alkalmazott körülményektől, általánosan elmondható, 

hogy az RFA jellemzően 0,1 g/cm3 körüli [25], ami az elszenesítés során még inkább csökken. 

Emiatt a felületükre leválasztott fém-oxid a sűrűség növekedése miatt ( a kristályos anatáz fázis 

sűrűsége 3,90 g/cm3 [190]) hatással van a kompozitok tömegegységre vonatkoztatott fajlagos 

felületére is. 

 

34. ábra Az RFA és RFCA szubsztrátok TG/DTA-MS görbéi héliumban 

 

A hordozók és a belőlük alkotott kompozitok termikus analízisét inert (hélium) 

atmoszférában végeztem. A hőmérséklet emelésével gázok elsősorban a felületi funkciós 

csoportok bomlásával keletkezhetnek, így elsősorban víz, valamint szén-monoxid és szén-

dioxid távozhat. Ezen kívül figyelemmel kísértem a szintézis során felhasznált monomerekre 

jellemző fragmenseket is, hogy az esetleges depolimerizáció is nyomon követhető legyen. 

A polimer RFA aerogél termikus vizsgálatának eredményeit a 34.A ábra tartalmazza. A 

teljes hőmérsékleti programot nézve jelentős tömegvesztés tapasztalható. A polimer szerkezetét 

figyelembe véve a nagy veszteség fő oka az oxigéntartalom távozása, elsősorban víz 

formájában. Ugyanez történik az RFA karbonizálása során is, amikor ugyancsak 900 °C-on 

hevítjük az aerogélt inert atmoszférában. Azonban a kompozitok létrehozásának 

hőmérsékletéig a veszteség nem jelentős, nagy része a felületen megkötött víz távozásának, 

illetve a hidroxil csoportok bomlásának köszönhető. Emellett magasabb hőmérsékleten kis 
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mennyiségben szén-monoxid és szén-dioxid is fejlődik, ami az oxo- és karboxilcsoportok 

elvesztéséből származik [31,191,192].  

Azonos körülmények között vizsgálva a szén aerogél hordozó (RFCA) az inert 

atmoszférában kisebb tömegveszteséget szenved, mint az RFA, mindössze 25,06 %-ot (34.B 

ábra). A hordozót a polimer gél karbonizálásával állítottam elő, így érthető a fokozott termikus 

stabilitás. Ugyanakkor kismértékű tömegvesztés még így is tapasztalható a leválasztási 

hőmérsékleteken, egyrészt a felületen adszorbeált víz távozása történik, másrészt a kiindulási 

40 tömegszázalék körüli oxigéntartalom az elszenesítés hatására körülbelül tíz százalék alá esik, 

aminek jelentős része felületi funkciós csoportok formájában marad vissza, valamint a hordozó 

a hűlés közben reakcióba léphet a levegő oxigénjével és így a funkciós csoportok elvesztése 

miatt is adódik a tömegveszteség. Magasabb hőmérsékleten (500 °C-tól kezdődően) ebben az 

esetben is kevés szén-dioxid fejlődése tapasztalható. 

 

A hordozók és a kompozitok röntgen diffraktogramja (35. ábra) alapján a szerkezet 

valamennyi esetben amorf. Kristályos fázis azonosítására a felvételek alapján nincs lehetőség, 

csupán egyetlen, a mintatartóra jellemző gyenge jel észlelhető. A gélekre szerkezetükből 

fakadóan nem jellemzők a hosszútávon ismétlődő szabályos egységek, így a hordozóknál nem 

is várható kristályos szerkezet jelenléte. Azonban a kompozitok esetén sem tudtam a fém-oxid 

szerkezetével kapcsolatos következtetéseket levonni. A 250 °C-on ALD-vel leválasztott titán-

dioxid jellemzően kristályos, azonban ezt az XRD-felvételek nem tudják bizonyítani. Ennek 

35. ábra Az (A): RFA és kompozitjainak és (B): RFCA és kompozitjainak diffraktogramjai 
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oka a kristályos szerkezet hiányán vagy a TiO2 igen kis mennyiségén kívül lehet az is, hogy az 

igen kis sűrűségű anyagon a beeső röntgensugarak jelentős hányada egyenesen áthatol és csak 

a mintatartón szenved diffrakciót. Erre utal, hogy a mintatartóra jellemző igen gyenge jel 

valamennyi diffraktogramon megjelenik. 

A felvett SEM felvételeken (36. ábra) megfigyelhető az aerogélekre jellemző pórusos 

szerkezet, és a TiO2 leválasztás után is megmarad ezen struktúra. 

9. táblázat Az RFA, RFCA szubsztrátok és kompozitjaik EDX eredményei 

 

Az elektronsugaras mikroanalízist (EDX) minden egyes mintán három-három pontban 

hajtottam végre. Ezen mérési adatok átlagát tartalmazza a 9. táblázat atomszázalékban 

kifejezve. Jól látható a hordozók közötti különbség, amit a karbonizálás okoz: az elszenesítés 

során távozó oxigén miatt a szén relatív mennyisége jelentősen megnő. Emellett az adatok 

alapján a titán-dioxid leválasztása sikeres volt valamennyi esetben, a kompozit mintákon ki 

tudtam mutatni a titán jelenlétét. Továbbá bizonyos mértékű növekedés tapasztalható az oxigén 

mennyiségében is a hordozók összetételéhez képest, ami fém-oxid réteg megjelenésére utal. A 

 
Elem mennyisége [atom %] 

C O Ti Cl 
 

C O Ti Cl 

RFA 77,3 22,7 - - RFCA 94,7 5,3 - - 
RFA-TiO

2
-80 °C 73,0 26,0 0,7 0,2 RFCA-TiO

2
-80 °C 91,8 7,8 0,3 0,1 

RFA- TiO
2
-250 °C 66,4 28,7 2,3 0,3 RFCA- TiO

2
-250 °C 89,4 8,3 2,4 0,3 

36. ábra Az RFA, RFCA szubsztrátok és kompozitjaik SEM felvételei 
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kompozitok esetén detektáltam kis mennyiségben klórt is, ami szennyezőként maradhatott 

vissza az ALD során alkalmazott titán(IV)-klorid prekurzorból.   

A polimer aerogélről készített TEM felvételen jól megfigyelhető a jellemző pórusos 

szerkezet, valamint az RFA-ra jellemző „gyöngysor” 3D lánc jellegű szerkezet (37.A ábra). 

Mag/héj jellegű növekedést tapasztaltam, a TiO2 bevonta a mintát, és elsősorban a polimer 

gömbök felszínén, az ALD gázfázisú reagensei által jól megközelíthető felületeken vált le. 

A két különböző hordozóval készült mintát összehasonlítva a legjelentősebb különbség a 

TiO2 növekedési mechanizmusában van. Az RFCA kompozitján (37.B ábra) a leválasztott fém-

oxid szigetes növekedést mutatott, ebben az esetben nem tapasztalható egyenletes réteg 

kialakulása. 

 

38. ábra Az (A): RFA és kompozitjainak és (B): RFCA és kompozitjainak Raman spektrumai 

37. ábra Az (A): RFA-TiO2-250°C, (B): RFCA-TiO2-250°C kompozitok TEM felvételei 
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A hordozókról, illetve a kompozitokról készített Raman spektrumokon (38. ábra) 

megfigyelhető csúcsok két csoportra oszthatók: egyrészt a szén szerkezetre (figyelembe véve a 

jelen lévő heteroatomok hatását), valamint a kompozitok esetén a titán-dioxidra jellemző 

csúcsokra. A szén egyes allotrópjai is megkülönböztethetők Raman-spektrumuk alapján. A 

gyémántra jellemző, sp3-as hibridállapotú szénatomok között létrejövő egyszeres (C-C) kötés 

esetén 1582 cm-1-nél kapunk intenzív jelet. Ez a szén úgynevezett D-sávja a gyémánt angol 

neve alapján (diamond). A grafitra jellemző, sp2-es planáris kötések létrejötte esetén ez a jel 

1332 cm-1-nél detektálható, ami a szén G-sávja (graphite). Természetesen más allotrópok, 

illetve különféle összetett szénszerkezetek esetén a különféle kötések jelenléte miatt ezek a 

sávok nem élesek, helyzetük eltérhet, és további rezgési átmenetek is megjelenhetnek. A titán-

dioxid esetén is figyelembe kell venni azt, hogy az anyag egyes módosulatait a kristályszerkezet 

eltérése miatt más rezgések és más sávok jellemzik. Az anatáz esetén észlelhető csúcsok [193]: 

141 cm-1, 154 cm-1, 381 cm-1, 503 cm-1, 526 cm-1, 653 cm-1. Ennek megfelelően elvben tehát a 

titán-dioxid kristályos módosulatai is megkülönböztethetők Raman-spektrumuk révén. Amorf 

fázis esetén nem beszélhetünk hosszú távú rendezettségről. Ennek megfelelően amorf titán-

dioxid esetén lehetséges további csúcsok megjelenése is, viszont valamennyi detektált jel kis 

intenzitású lesz. 

Az RFA polimer gél esetén (38.A ábra) jól megfigyelhető a szén alapú szerkezetekre 

jellemző D- és G-sáv. Azonban ebben az esetben a korábban tárgyalt grafithoz és gyémánthoz 

képest jelentős rendezetlenséggel kell számolni, a polimer láncban számos különböző kötés 

található. Emellett a nagy mennyiségben, több, mint 20 atomszázalék arányban jelen lévő 

oxigénatomok is befolyásolják az egyes kötésekre jellemző frekvenciát. Ennek köszönhetően a 

D-, illetve G-sávok jelentősen torzulnak és kiszélesednek. A 250 °C-on létrehozott kompozit 

esetén jól megfigyelhető a 141 cm-1 hullámszámhoz tartozó csúcs, ami kristályos titán-dioxid 

jelenlétére utal [194]. Alacsonyabb hőmérsékleten a kompozitról felvett spektrumban az előbbi 

jel nem található, kristályos fém-oxid fázis nincs jelen detektálható mennyiségben a mintában. 

Ugyanakkor a további eredményeket, elsősorban az EDX alapján megállapított elemi 

összetételt figyelembe véve a TiO2 jelenléte igazolt. Így valószínűsíthető, hogy 80 °C-on az 

RFA / TiO2 kompozit fém-oxid tartalma amorf formában vált le az ALD során. Ezt más 

hordozókon végrehajtott rétegleválasztás esetén már bizonyították [195,196]. 
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A szén aerogél (38. B ábra) és a belőle létrehozott kompozitok spektrumán a D- és G-sávok 

jobban szeparáltak, a polimer gélhez képest élesebben elválnak, tehát itt is megfigyelhető a 

karbonizálás hatása a szerkezetre. Az RFA-hoz hasonlóan az alacsonyabb hőmérsékleten 

létrehozott kompozit vizsgálata során kristályos TiO2 fázist nem tudtam azonosítani, így 

valószínűleg ebben az esetben is amorf a kialakuló titán-dioxid fázis. A 250 °C-on leválasztott 

réteg esetén ebben az esetben is detektálható volt 141 cm-1-nél az anatáz TiO2-ra jellemző csúcs. 

Ugyanakkor a minta különböző pontjaiban felvett Raman-spektrumok nem egyeznek meg, a 

fém-oxid fázis azonosítására szolgáló csúcs nem minden esetben jelent meg. Ennek hátterében 

a minta heterogenitása állhat, a TiO2 nem fedi egyenletesen a felületet.  

 

A rezorcin-formaldehid RFA aerogélek esetén látható (39.A ábra), hogy az adszorpciós 

egyensúly beállta után, ami átlagosan egy órát vett igénybe, UV fény hatására már az RFA is 

elősegíti kis mértékben a metilnarancs modelloldat bomlását, 1 %-kal csökkent hatására a festék 

abszorbanciája. A színezék fogyása azonban még jelentősebb azokban az esetekben, amikor 

ALD-vel titán-dioxidot növesztettünk az aerogél felszínére. Látható, hogy a 250 °C-on 

létrehozott RFA-TiO2-250°C kompozit mutatja a legnagyobb katalitikus aktivitást 12 % 

elbontott festékkel, ami az ezen a hőmérsékleten létrejövő anatáz fázisnak köszönhető. A titán-

dioxid kristálymódosulatai közül irodalmi adatok alapján is a legnagyobb aktivitással az anatáz 

kristály módosulat rendelkezik [190]. Emellett a 80 °C-on létrehozott kompozit hatására is 

elbomlott a festék 1,5 %-a, annak ellenére, hogy a szerkezeti vizsgálatok alapján ebben az 

esetben amorf TiO2 fázis alakult ki. Összehasonlításképp a referencia P25 a festék 25 %-át 

bontotta el 4 óra alatt. 

A szén aerogél minták előkészítése során azt tapasztaltam, hogy az előbbiekkel ellentétben 

az egy órás adszorpciós fázis nem volt elegendő az egyensúly eléréséhez. Mivel az 

eredményeket jelentősen torzítaná az abszorbancia csökkenését okozó két hatás (a felületi 

39. ábra Fotokatalízis eredmények – (A): RFA és kompozitja; (B): RFCA és kompozitjai és a (C): 
RFCA és kompozitjai fajlagos felülettel korrigálva 
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adszorpció és a fotolízis) keveredése, ezért a hosszabb abszorpciós idő mellett döntöttem. 

Azonos töménységű oldatot alkalmazva (4,0*10-5 mol/dm3) azonban az egyensúlyi 

koncentráció olyan alacsony lett, hogy az ezt követő fotokatalízis mérésnek a pontosságát 

befolyásolta volna. Ezért a vizsgálatot kétszer akkora kiindulási koncentrációval végeztem el, 

24 órás adszorpciós szakasz mellett. Ebben az esetben a t=0 időpontban mért abszorbancia 

közelítőleg egyezett az RFA esetén meghatározott kezdeti abszorbancia értékkel. 

A szén aerogélre és a belőle készített kompozitokra kapott eredmények (39.B ábra) alapján 

ezekkel a rendszerekkel az RFA-hoz képest sokkal nagyobb mértékű bomlás érhető el, amiben 

jelentős szerepe van a hordozónak is. Az RFCA ilyen jellegű viselkedésének vizsgálatára 

korábban az irodalomban még nem került sor, valószínűleg a nagy fajlagos felületen található 

aktív kötőhelyeknek és a félvezető jellegnek köszönhető. Ugyanakkor várakozásaimmal 

ellentétesen a hatékonyságbéli sorrend épp fordítottja a polimer gélnél tapasztaltnak, ráadásul 

ezen adatok alapján a kristályos TiO2-ot tartalmazó kompozit bizonyult a legkisebb 

hatásfokúnak [197,198]. 

A nitrogén gázadszorpciós adatok alapján a szén aerogél alapú kompozitok fajlagos felülete 

az ALD-vel leválasztott fém-oxid miatt jelentősen lecsökkent. Mivel a szilárd anyagokat a 

vizsgálathoz azonos mennyiségben mértem be, ezért a katalizátor-festékoldat érintkezési 

határfelület eltér. Ennek figyelembevételével korrigálhatók az eredmények, pontosabb képet 

szolgáltatva a kompozitok hatékonyságáról. A felülettel korrigált eredményeket a 39.C ábra 

tartalmazza.  

Ezek alapján továbbra is látható a 38.C ábrán az RFCA mint nagy fajlagos felületű anyag 

katalitikus hatása, hatására elbomlott a festék 51 %-a, Valamint az RFA-hoz hasonlóan az 

amorf titán-dioxidnak ebben az esetben is van a kompozitban fotokatalitikus aktivitása, esetén 

az abszorbancia 56 %-kal csökkent. Ugyanakkor még a felületek közötti eltérést figyelembe 

véve is úgy tűnik, mintha a 250 °C-on végrehajtott leválasztás rontana az aerogél 

teljesítményén, mivel a metilnarancs abszorbanciája csak 31 %-kal csökkent. A TG/DTA-MS 

eredmények alapján ezen a hőmérsékleten már veszít a tömegéből a szén aerogél, elsősorban 

víz formájában. A felületi funkciós csoportoknak kiemelt szerepe van az atomi rétegleválasztás 

során, és a nagy felületű szerkezeten ezek jelentik az energetikailag kedvező kötőhelyeket a 

poláris molekulák, így a metilnarancs számára [199]. Ezek számának csökkenése csökkentheti 

a hordozó és a belőle készített kompozit katalitikus aktivitását egyaránt. 

Ennek ellenőrzésére a termikus analízishez használt készülékkel az ALD módszer 

körülményeit modellezve vizsgáltam a hordozó viselkedését. Nitrogén atmoszférában 250 °C-

ig hevítettem a szén aerogélt, így modelleztem az ALD reaktorban lejátszódó folyamatokat. 
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A hevített RFCA esetében is vizsgáltam a metilnarancs bomlását. A hevített szén aerogél 

kevésbé hatékony katalizátornak bizonyult a vizsgált folyamatban és csak 2 %-os abszorbancia 

csökkenés volt megfigyelhető a hatására. Így amennyiben figyelembe vesszük a leválasztási 

hőmérséklet hatását a hordozóra és korrigálunk a fajlagos felülettel látható, hogy a 250 °C-on 

leválasztott titán-dioxid valóban fokozza a katalitikus hatást. (A hevített RFCA esetén a hevítés 

nélküli RFCA fajlagos felületével számoltam. Arra vonatkozóan nem végeztem vizsgálatokat, 

hogy befolyásolja-e a hevítés a fajlagos felületet.) 
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7.4 Szén nanogömbökkel végzett kísérletek eredményei 
 

 

40. ábra A szén nanogömb minta TG/DTA-MS ábrai (A): hélium, (B): levegő atmoszférában 

 

Az 40.A ábra szén nanogömbök TG/DTA-MS vizsgálatát mutatja héliumban. Először kis 

mennyiségű vizet veszítenek (m/z = 18), ami származhat megkötött vízből és OH funkciós 

csoportokból is. Majd a 50 %-os jelentős bomlás 300 °C-on kezdődik, ami látható a fejlődő 

CO2 (m/z = 44) és ciklohexén (m/z = 82) gázokból. Mivel 300 °C-on kezdődik a bomlás, így 

biztonságosan tudtam végezni az ALD-t 250 °C-on a templát károsítása nélkül.  

A 40.B. ábrán a szén nanogömbök TG/DTA-MS vizsgálatát mutatja levegőben. Itt is 300 °C 

körül kezdődött a bomlás, 700 °C-ot elérve pedig már csak 0,7% anyag maradt vissza. Az 

oxidáció miatt a CO2 (m/z = 44) molekula-ionja volt a domináns, a ciklohexéné (m/z = 82) alig 

volt jelen. Tehát a TG/DTA-MS mérés alapján a szén nanogömb/félvezető-oxid kompozitokból 

a széngömböket 700 °C-ig hevítéssel el lehet távolítani.  

Az ALD leválasztások sikerességét már termikus vizsgálattal is igazolni tudtam. A 

kompozitok 700 °C-ra való hevítésekor a szén nanogömbök teljesen kiégtek, csak üreges TiO2 

vagy ZnO nanogömbök maradtak vissza a mintatartókban fehér por formájában [45,200–202]. 

Továbbá a kompozitok esetében a kiégetés után visszamaradó üreges oxid gömb tömeg %-os 

mennyiségből lehet következtetni arra, hogy milyen arányban sikerült oxidot ALD-vel 

leválasztani (10. táblázat). 



74 

 

10. táblázat Kiégetés után visszamaradt oxidok mennyisége egyes mintáknál 
Minta Visszamaradt oxid 

mennyisége 

H-TiO2-80°C 7,8 % 

H-TiO2-250°C 30,2 % 

H-ZnO-250°C 41,7 % 

  

Látható, hogy a ZnO esetében 600-zal kevesebb ALD ciklust alkalmazva is sokkal nagyobb 

mennyiségben vált le oxid a szén nanogömbök felületén, mint ahogy ez a TiO2 esetén történt. 

A TiO2 leválasztási hőmérsékleteket összehasonlítva pedig megfigyelhető, hogy ugyanannyi 

ciklust és ugyanolyan pulzus és öblítési időket alkalmazva magasabb hőmérsékleten vastagabb 

oxid réteg alakult ki a nanogömbökön. 

 

41. ábra A szén nanogömb szubsztrát és kompozitjai, valamint az üreges héjak SEM felvételei 
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11. táblázat A szén nanogömb, a kompozitjai és az üreges oxidok EDX eredményei 
 Elem (átlagos atom %) 

Minta C O Ti Cl Zn 

Szén nanogömbök 77,3 22,7 0,0 0,0 0,0 

C-TiO2-80°C 76,1 23,2 0,7 0,0 0,0 

H-TiO2-80°C 0,0 72,0 27,6 0,4 0,0 

C-TiO2-250°C 57,4 34,5 8,0 0,1 0,0 

H-TiO2-250°C 0,0 76,3 23,6 0,1 0,0 

C-ZnO-250°C 68,6 25,9 0,0 0,0 5,5 

H-ZnO-250°C 0,0 39,9 0,0 0,0 60,1 

 

A 41. ábrán láthatók a szén nanogömb minta, a kompozitok és az üreges oxidok SEM képei. 

Az ábrák alapján gömb alak megmaradt ALD és kiégetés után is, valamint a ZnO gömbök 

üreges szerkezete is látható. A 11. táblázatban láthatók az EDX spektrumok alapján számolt 

összetételek. ALD után csökken a szén mennyisége, az oxigéné nő és megjelenik a titán és a 

cink. Az EDX spektrumokon mind a négy minta esetén hevítés után is maradt pár atomszázalék 

szén, azonban a minták rögzítéséhez a mintatartón szénszalagot használtam a SEM-EDX 

készülékben, így ezt mérhette a készülék szénnek, mivel nem maradt vissza szén a kiégetés után 

(valamint mindegyik kiégetett minta fehér volt), így ezeket az adatokat kihagytam a 

számolásokból. A klór minden TiO2-os kompozitnál megjelenik, és a kiégetés után az üreges 

oxid gömböknél is megmarad, ez az ALD során alkalmazott TiCl4 prekurzor maradéka. A ZnO 

tartalmú kompozit minták előállítása is végigkövethető az EDX eredményeken, az ALD után 

csökkenő szén mennyiségével, és a megjelenő a cinkkel. 

 A por XRD (42. ábra) vizsgálat megmutatta, hogy a szén nanogömbök és a titán-oxidos 

kompozitok minden esetben amorfak, nem sikerült a TiO2-re utaló csúcsokat kimutatni a 

42. ábra A széngömb, a kompozitjai és az üreges oxid héjak diffraktogramjai 
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C/TiO2 kompozitokon. Ennek oka a leválasztott TiO2 kis mérete. A cink-oxidos kompozit 

esetében már a kompoziton is láthatók a cink csúcsok, ezt az okozhatta, hogy ALD során 

vastagabb réteg alakult ki a szén nanogömbökön, mint a titán-dioxid esetében.  

A kiégetett üreges TiO2 gömböket anatázként (kártyaszám: ICDD 01-075-2546), a cink-oxid 

kompozitokon lévő oxid réteget és a kiégetett üreges ZnO gömböket pedig hexagonális wurtzit 

cink-oxidént sikerült azonosítani (kártyaszám: ICDD 01-080-4199). A 2Theta = 23°-nál láható 

kis csúcsot a szilícium mintatartó okozta. 

 

 

43. ábra A széngömb, a kompozitjai és az üreges oxid héjak Raman spektrumai 

 

 A 43. ábrán láthatók a minták Raman spektrumai. A szénre jellemző 1580-1600 cm-

1 körül látható csúcs a G sáv,1350 cm-1-nél pedig a D sáv [36,37]. A kiégetést követően, 

hasonlóan az FTIR spektrumokhoz (43. ábra), teljesen eltűntek a szénre jellemző csúcsok a 

diagrammokon. A TiO2 (anatáz) legintenzívebb csúcsa 140 cm-1 körül, és a csúcshármasa 300-

700 cm-1 között látható az ALD-vel leválasztott kompozitokon és az üreges oxid gömbökön 

[203]. A ZnO csúcsai pedig 101, 377, 409, 436, és 1200 cm-1-nél láthatók a 42.C ábrán [204].  
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 A szén nanogömbökön és a mag-héj kompozitok FTIR spektrumain (44. ábra) láthatók 

az 1611 cm-1-nél C=C vegyértékrezgésre, illetve 2850 cm-1-nél a C-H kötés vegyérték és 800 

cm-1-nél a C-H deformációs rezgésére jellemző csúcsok. Az említett csúcsok a kiégetést 

követően teljesen eltűntek, mert nem maradt vissza szén, tehát az FTIR mérés alátámasztja, 

hogy kiégetés során a szén mag eltávozott [36]. A funkciós csoportok vegyérték rezgései 

3400 cm-1-nél (-OH), 1701 cm-1-nél (C=O), 1250 cm-1-nél (C-O-C) és 1050 cm-1-nél (C-O) 

láthatók, amelyek mennyisége szintén csökkent vagy teljesen eltűnt kiégetést követően [167]. 

A titán-dioxid és a cink-oxid esetén a Ti-O és a Zn-O kötések rezgési sávjait 500 cm-1 körül 

látjuk a kompozitokon és az üreges oxid nanogömbökön, azonban a titán-oxid esetében annak 

kis mennyisége miatt a mag/héj kompozitokban alig észlelhető. A leválasztott oxid rétegek 

felületén is találhatók OH csoportok, és a rezgéseik ugyanúgy megjelennek a spektrumokon, 

valamint a felületi OH csoportok elősegítik a felületen adszorbeált víz mennyiségének 

megnövekedését is, mely tapadó víz vegyértékrezgése 1600 cm-1-nél jelenhet meg átfedve a 

C=C vegyérték rezgéssel. A H-TiO2-80°C-os és H-TiO2-250°C-os héjak spektrumai közötti 

különbséget is ez a megkötött víz adhatja [205,206]. 

44. ábra A széngömb, a kompozitjai és az üreges oxid héjak FTIR spektrumai 

 

45. ábra Az (A):C-TiO2-80°C, (B): H-TiO2-250°C és (C): H-ZnO-250°C minták TEM felvételei 
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A 45.A ábrán látható, hogy a szén nanogömbök mérete egy szűk tartományba esik, ez 

megerősíti a SEM mérésnél látott monodiszperzitást. A szén nanogömbök felületére 

leválasztott TiO2 is megfigyelhető a gömbök egyenlőtlen széleinél, a torzult gömb alak alapján 

az oxid film vastagságának eloszlása nem teljesen homogén a gömbök felszínén, de mindenhol 

borítja azt. Azonban az üreges héjnál (45.B ábra) a TiO2 réteg egyes helyeken hiányzik, mintha 

megrepedt volna. Ennek oka a kiégetés során távozó CO2 gáz, illetve a TEM-hez történő 

mintaelőkészítés is (mozsaras őrlés vagy ultrahangozás) károsítja a mintákat. A ZnO réteg kis 

kristályos szigetekből épült fel (45.C ábra). A mintaelőkészítés itt is problémát okozott, 

összetört az üreges gömbök egy része.  

 

46. ábra Az (a): H-TiO2-250°C és (b): H-ZnO-250°C minták elektrondiffrakciós felvételei 
 

A 46. ábrán ugyanezen a mintáknak az elektrondiffrakciós felvétele látható, ez is mutatja 

(XRD-hez hasonlóan) az anatáz TiO2-t (46.a ábra) és a hexagonális wurtzit cink-oxidot (46.b 

ábra). 

Jó TEM felvételek készítését nehézkessé tette az üreges oxid gömbök esetén a 

mintaelőkészítés, amely lépés mozsaras őrlés vagy ultrahangozás volt, ezen folyamat széttörte 

a gömböket, és sok törmelék látható így, de a SEM ábrák alapján egész üreges oxid gömbök 

vannak jelen a mintákban. Maga a mintaelőkészítés viszont feltétlenül fontos a TEM méréshez, 

mert a minták aggregátumként vannak jelen, amik túl vastagok lettek volna jó felvételek 

készítéséhez. 

47. ábra A széngömb, a kompozitjai és az üreges oxid héjak fotokatalízis vizsgálatának eredményei 
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A 47. ábrán látható az egyes minták fotokatalitikus hatásának vizsgálata. A szén 

nanogömb hordozóknak nincs fotokatalitikus hatása, alig csökken a relatív abszorbancia a 

metilnarancshoz képest 4 óra UV világítás hatására. A szén nanogömb/oxid kompozitok 

esetében sem mutatható ki jelentős fotokatalitikus hatás, egyik oxid esetén sem. Az üreges 

gömböknek azonban jól látható a fotokatalitikus hatása, mind TiO2 (47.A, B ábra) mind ZnO 

(47.C ábra) esetén. A 12. táblázatban láthatóak a relatív abszorbanciák 4 óra után, illetve az 

üreges oxid gömbök esetén fel van tüntetve a kiégetés (TG/DTA-MS) után visszamaradt 

oxid mennyisége. Ahol kevesebb TiO2-t maradt vissza, ott jobb volt a fotokatalitikus hatás, 

amelynek oka a vékonyabb héj miatti nagyobb fajlagos felület. A ZnO réteg esetén a 

leválasztott nagyobb mennyiségű oxid miatt is nagyobb a fotokatalitikus hatás, van olyan 

hatékony, mint a vékony héjú TiO2 esetén [72]. 

12. táblázat A szén nanogömb, kompozitjai és üreges héjak esetén a relatív abszorbancia a kísérlet 
végén, és a visszamaradó oxidok mennyisége 

Minta 
Relatív abszorbancia 4 óra után 

[%] 

Visszamaradt oxid mennyisége 
[%] 

Metilnarancs 98 

Szén nanogömb 96 

P25 referencia 75 

C-TiO2-80°C 97 

C-TiO2-250°C 98 

C-ZnO-250°C 98 

H-TiO2-80°C 83 7,8 % 

H-TiO2-250°C 91 30,2 % 

H-ZnO-250°C 84 41,7 % 
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8. Összefoglalás 

Disszertációs munkám a során fotokatalitikus félvezető-oxidok, mint a TiO2 és a ZnO, atomi 

rétegleválasztási módszerét több új szén nanoszerkezet szubsztrátra is kiterjesztettem, 

fotokatalitikusan aktív kompozitokat előállítva. Továbbá analitikai módszerekkel 

végigkövettem a szubsztrátok előállítási és funkcionalizálási lépéseit, ahol lehetséges volt. 

Valamint minden szubsztrát esetén vizsgáltam a funkciós csoportok hőérzékenységét, azok 

ALD során játszott kritikus szerepe miatt. Végül pedig a felhasználhatóság ellenőrzésére 

fotokatalízis vizsgálatokat végeztem a hordozókon és kompozitjaikon. 

Első kísérletsorozatomban tiszta fullerén molekulából indultam ki, amit először 

funkcionalizálni kellett OH funkciós csoportokkal, hogy megfelelő nukleációs helyek legyenek 

az inert szénszerkezet felületen az ALD reakcióhoz. Ehhez a C60-at tömény kénsav/salétromsav 

elegyben főztem, majd desztillált vízzel és végül NaOH oldattal mostam.  

A reakció TG/DTA-MS vizsgálata alapján a funkcionalizálási folyamat során az OH 

csoportok C60-SO3H intermedierek hidrolízisével alakulnak ki. A fullerénen találhatók OH 

csoportok, a termikus vizsgálatok során mért tömegveszteségből számolva egy-két OH csoport 

van minden fullerén molekulán.  

Ezután az általam előállított C60-OH molekulák felületére 1-2 nm-es TiO2 szemcséket 

növesztettem ALD-vel 80 °C és 160 °C-on. Az alacsony leválasztási hőmérsékletet az OH 

csoportok hőérzékenysége indokolta. Az atomi rétegleválasztás is sikeresnek bizonyult az 

általam funkcionalizált szubsztráton, és ezt bizonyította a Ti jelenlétét a kompozit mintákban 

kimutató SEM-EDX mérés. Valamint azt is szemléltette, hogy a 80 °C-on leválasztott mintában 

kétszer annyi a TiO2 mennyisége, mint a 160 °C-on készítettben. Ennek az az oka, hogy az OH 

csoportok a funkcionalizált fullerénen hőérzékenyek, és már 100 °C alatt kezdenek távozni, így 

a 160 °C-os ALD reakció esetén a magas hőmérséklet miatt kevesebb nukleációs hely marad 

az ALD reakcióhoz. A fullerén és TiO2 molekulák egymáshoz kapcsolódását TEM 

felvételekkel közvetlenül is igazoltam. A Raman és FTIR spektroszkópiai mérések bár a TiO2-

t közvetlenül nem tudták kimutatni a C60-TiO2 kompozitokban, mivel olyan kis mennyiségben 

és méretben voltak jelent a TiO2 szemcsék, de a C60 kötéseinek eltolódása és megváltozása 

detektálásával indirekt módon bizonyították a C60 és TiO2 közötti közvetlen kölcsönhatást.  

Végül a C60-TiO2 mintákat fotokatalizátorként teszteltem. A C60 nem mutatott aktivitást 

önmagában. Azonban mindkét C60-TiO2 mintának volt fotokatalitikus hatása. A 80 °C-on 

leválasztott minta jobb fotokatalizátornak bizonyult, ami azzal magyarázható, hogy 

ugyanakkora mennyiségű kompozitban kétszer annyi TiO2 volt. A kísérleti eredmények 
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újdonsága az, hogy a C60-TiO2 mintáknak egyáltalán volt fotokatalitikus aktivitásuk. Ugyanis 

az ALD-vel növesztett TiO2 filmek 160-200 °C-tól kezdenek kristályosak lenni, alatta amorf 

szerkezetűek. A TiO2-ről pedig általánosan elfogadott, hogy nem fotokatalitikusan aktív amorf 

formában, csak ha kristályos. Az eredmények alapján elmondható, hogy az alacsony 

hőmérsékleten ALD-vel növesztett amorf TiO2 eltérően viselkedik, mint általában a többi 

módszerrel előállított amorf TiO2. Elképzelhető, hogy az alacsony hőmérsékletű ALD reakció 

olyan TiO2 réteget hoz létre, ami bár XRD, FTIR, ED és Raman mérésekkel amorfnak látszik, 

de mégis képes fotokatalitikus hatásra, amely lehet nanokristályos domének, szén szennyezés 

vagy a szubsztrát/TiO2 kölcsönhatás eredménye.  

Második kísérletsorozatom első lépéseként a továbbfejlesztett (improved) Hummers 

eljárással grafitból GO szuszpenziót állítottam elő, amiből később liofilizációval készítettem 

szilárd GO mintákat az atomi rétegleválasztáshoz. A továbbfejlesztett Hummers módszert 

termikus és fejlődőgáz-analitikai mérésekkel végig követve látható volt a sikeres szintézis 

folyamán a funkciós csoportok kialakulása, módosulása az oxidációs reakció és az azt követő 

mosási lépések alatt. Kimutattam a vizsgálatokkal, hogy a hidroxil, epoxi és karboxil csoportok 

mellett szulfonsav csoportok is előfordulnak a GO felültén, amiket eddig csak kevés irodalom 

említ. Korábban a szintézismódszert még nem követték végig termoanalitikai vizsgálatokkal. 

Így nekem sikerült bemutatni a GO fejlődőgáz-analitikai vizsgálata alapján, hogy ezen 

szulfonsav csoportok közvetlen a többi csoport után szakadnak le a hevítés során; és hogy már 

100 °C alatt kezdett eltávozni elsőként az OH funkciós csoportok egy része és a megkötött víz. 

Valamint bizonyítottam, hogy a funkciós csoportok a sósavas mosás során alakulnak ki a 

szintézis során.  

A választott szubsztrát a leválasztáshoz azért a GO volt, mert a grafénhez vagy a redukált 

grafén-oxidhoz (rGO) képest ezen van a legtöbb, nukleációs helyként szolgáló funkciós 

csoport. ALD-vel három félvezető fém-oxidot választottam le a GO mintákra 80 °C-on: TiO2-

t, Al2O3-t és ZnO-t. Az alacsony ALD hőmérsékletre a funkciós csoportok hőérzékenysége 

miatt esett a választás ezen esetben is. A GO-ra történő ALD leválasztások sikerességét 

megerősítették és értékes információt szolgáltattak a leválasztott félvezető-oxidok 

mennyiségéről és növekedési mechanizmusáról a SEM-EDX, FTIR és TEM mérések. 

Ugyanazon leválasztási körülmények között a TiO2-ból egy nagyságrenddel kisebb atom% vált 

le, mint a többi fém-oxidból. A TiO2 tartalmú kompozit TEM felvételén az látszik, hogy ebből 

az oxidból egységes filmet nem sikerült leválasztani, csak a szigetes növekedés indult meg. Az 

Al2O3 és ZnO kompozitok esetén azonban már sikerült filmet létrehozni a GO felületén.  A 
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porröntgen-diffraktogramok kimutatták, hogy a ZnO már 80 °C-on leválasztva is kristályos, 

míg a TiO2 és Al2O3 amorfak voltak.  

Ezen szén nanoszerkezet esetén kimutatható volt önálló fotokatalitikus aktivitás is. Az amorf 

Al2O3 referenciaként szolgált, hiszen mivel nincs önmagában fotokatalitikus hatása, blokkolta 

a GO felületének egy részét, és így csökkentette a GO önálló fotokatalitikus hatékonyságát. 

Továbbá a GO önálló fotokatalitikus hatásán az amorf TiO2 jelentősen javított, ami ismét 

bizonyítja, hogy az ALD-vel leválasztott amorf TiO2-nak is van fotokatalitikus hatása. A ZnO, 

mivel kristályos formában volt jelen, a legjobb fotokatalizátornak bizonyult GO-val 

kompozitban. Azonban az amorf TiO2 majdnem olyan hatékony volt, mint a kristályos ZnO. 

Következő munkám célja titán-dioxid/aerogél kompozitok létrehozása volt rezorcin-

formaldehid (RFA), illetve a belőle előállított szén aerogél (RFCA) felhasználásával. A szol-

gél eljárással szintetizált polimer hidrogélt oldószercserét követően szuperkritikus szén-

dioxiddal szárítottam, így létrehozva az RFA-t. Ebből egy inert atmoszférás 900 °C-os 

elszenesítéssel nyertem a szén aerogélt. Ezeken az anyagokon két különböző hőmérsékleten 

választottam le atomi rétegleválasztással titán-dioxidot: 80 °C-on a TiO2 jellemzően amorf 

formában, 250 °C-on pedig anatáz kristályszerkezetben válik le. Az EDX eredmények és a 

TEM-felvételek alapján a titán-dioxid leválasztása sikeres volt mind a két hordozón mindkét 

hőmérsékleten, a SEM pedig igazolta a pórusos aerogél szerkezet megmaradását.  

A leválasztott fém-oxid fotokatalitikus hatása miatt ezt a tulajdonságát is vizsgáltam a 

kompozitoknak. A polimer aerogél esetén a leválasztott kristályos TiO2 fázis jelentős aktivitást 

mutatott, ugyanakkor az amorf TiO2 is elősegítette a festék bomlását kompozit formában. 

Emellett az RFA mint nagy fajlagos felületű anyag is mutatott korlátozott fotokatalitikus 

aktivitást.  

A szén aerogél (RFCA) esetén ugyanezen tendencia csak a fajlagos felület figyelembevétele 

esetén áll fenn, mivel az ALD-vel leválasztott oxid réteg befolyásolta szubsztrátok fajlagos 

felületét. Az RFCA esetén a hordozó katalitikus hatása nagy mértékű volt az RFA-hoz képest. 

Ebben az esetben azt tapasztaltam, hogy már a 250 °C-os hőterhelés az ALD reakció során 

rontja a hordozó és a belőle előállított kompozit aktivitását is. Tehát a hevítést figyelembevéve 

és a fajlagos felülettel korrigálva a TiO2 leválasztás a szén aerogél hordozó esetén is növelte a 

katalitikus aktivitást. Továbbiakban pedig érdemes megfontolni, hogy kiemelkedően nagy 

fajlagos felületű nanoszerkezetekre való ALD leválasztásakor számos új körülményt is 

figyelembe kell venni.  

Utolsó doktori témám során hidrotermális módszerrel előállított szén nanogömbökre 

sikeresen végeztem el TiO2 és ZnO réteg növesztését ALD-vel 80 és 250 °C-on, így szén 
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gömb/félvezető-oxid mag/héj felépítésű kompozitokat kaptam. A kompozitokból a szén magot 

kiégetve üreges oxid nanogömbökhöz jutottam. A termikus analízis (TG/DTA-MS) vizsgálat 

alapján biztonságosan el tudtam 250 °C-on végezni az ALD reakciót a templát károsítása 

nélkül. A levegőben történő vizsgálatból kiderült, hogy a kompozitok 700 °C-ig történő 

hevítésével elő tudtam állítani az üreges oxid gömböket.  Az FTIR és Raman spektroszkópiai, 

valamint EDX mérések bizonyították, hogy a sikeres volt az ALD leválasztás, illetve azt is, 

hogy a szenet sikerült eltávolítani a kiégetés során. Az XRD és a TEM-SAED mérések 

mutatták, hogy a leválasztott félvezető-oxid a mag kiégetése után kristályos (anatáz TiO2 és 

hexagonális wurtzit ZnO). A SEM és TEM mérések szemléltették a minták gömb alakját, ami 

megmaradt az ALD leválasztás és az azt követő kiégetés után is. A fotokatalízis vizsgálatból 

kiderült, hogy sima szén nanogömb és szén nanogömb/félvezető-oxid kompozitok esetén nincs 

fotokatalitikus hatás, de az üreges oxid gömböknél van. Vékonyabb TiO2 héjnál jobb ez a 

fotokatalitikus hatás a nagyobb fajlagos felület miatt, mint a vastagabb falú üreges TiO2 

nanogömböknél, az üreges ZnO gömb pedig jobb fotokatalizátor, mint a TiO2. 

A szubsztrátok lehetséges felhasználását és fotokatalízis eredményeiket sorba véve az 

felállítható egy hatékonysági sorrend, amit a 13. táblázat szemléltet. 

Az eredmények alapján elmondható tehát, hogy a fullerént jó elektron akceptori 

tulajdonsága, elektronszerkezete és az, hogy az elektronok felvétele és leadása nem okoz 

jelentős szerkezeti változást, teszi a C60 fullerént igen alkalmassá szubsztrátnak, mert a TiO2-t 

segíti a töltés szétválasztásában és a fotokatalízis mechanizmusa már tisztázott. Az így 

előállított amorf TiO2/C60 komopozitok hasonló hatékonyságot értek el, mint a P25 

A GO/félvezető-oxid kompozitokban a GO tartalom fotokatalitikus hatása még vitatott. 

Azonban a GO önálló fotokatalitikus hatása és a GO tiltott sáv szélessége változtatható a GO 

oxidáltságának a mértékével. A teljesen oxidált GO szigetelőként tud viselkedni, míg a 

részlegesen oxidált GO félvezetőként, következésképp a grafén-oxid tulajdonságai a 

felhasználási célhoz hangolhatók az oxidáció során. Így félvezető-oxidokat rá leválasztva 

hangolható hatékonyságú fotokatalizátorok fejlesztésére alkalmas ezen szubsztrát, mint azt a 1. 

táblázat is mutatja, ezen kompozitok és hordozó esetén sikerült a legjobb fotokatalitikus 

aktivitást elérnem. 

Mivel a szén és polimer aerogélek számos elektronikai szempontból előnyös tulajdonsággal 

bírnak, mint a kis sűrűség, jó hőszigetelő képesség és a nagy fajlagos felület, így fokozott az 

érdeklődés, hogy katalizátorok hordozójaként használják őket. 

A szén nanogömbök alkalmasak lehetnek templátként szervetlen, pl. WO3, a TiO2 és a SiO2 

üreges nanogömbök előállításához, melyeknek speciális optikai, mágneses, elektromos, 
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termikus, elektrokémiai és katalitikus tulajdonságaik vannak. Alkalmazásukat vizsgálták már 

katalizátorokban, lítium-ion akkumulátorokban és gázérzékelésben. A mag/héj szén 

nanogömb/ZnO kompozitok képesek lehetnek elektromágneses hullámok elnyelésére is. Az 

általam elért eredmények a jövőben lehetőséget nyújtanak arra, hogy inverz opál fotonikus 

kristályok előállításához az eddig használt polimer és szervetlen nanoszemcsék helyett szén 

nanogömbök is alkalmazhatóak legyenek templátként. 

 

13. táblázat A hordozók, a kompozit minták és a referencia P25 fotokatalitikus aktivitásának sorrendje 

Minta A/A0 % Konverzió 
% 

4 óra UV után 

GO-ZnO 22 78 

GO-TiO2 32 68 

korr. RFCA-TiO2-80°C 44 56 

korr. RFCA 50 50 

GO 57 43 

GO-Al2O3 70 30 

korr. RFCA-TiO2-

250°C 

70 30 

P25 75 25 

korr. RFCA N2 250°C 77 23 

H-TiO2-80°C 83 17 

H-ZnO-250°C 84 16 

C60-TiO2-80°C 85 15 

RFA-TiO2-250°C 88 12 

C60-TiO2-160°C 90 10 

H-TiO2-250°C 91 9 

C60 96 4 

Szén nanogömb 96 4 

C-TiO2-80°C 97 3 

Metilnarancs 98 2 

C-TiO2-250°C 98 2 

C-ZnO-250°C 98 2 

RFA 99 1 

RFA-TiO2-80°C 99 1 
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13. A doktori értekezés tézispontjai 
1. Először növesztettem atomi rétegleválasztással (ALD) amorf TiO2 réteget, általam 

funkcionalizált, önálló fullerén (C60) molekulára. Az előállított kompozit hatékony 
fotokatalizátornak bizonyult. A kompozit alkalmazásával a festék koncentrációja a 80 %-ra 

csökkent, míg a P25 referencia hatására 71 %-ra, ezzel igazoltam, hogy az ALD-vel fullerénre 
leválasztott amorf TiO2-nek van fotokatalitikus hatása. (1.) 

2. Kimutattam, hogy a hidroxil, epoxi és karboxil csoportokon kívül szulfonsav csoportok is 
vannak a grafén-oxid (GO) felültén. A GO szintézise során elvégzett fejlődőgáz-analitikai 

vizsgálattal mutattam meg először azt, hogy ezen szulfonsav csoportok közvetlenül a többi 
csoport után kb 100 °C-al a bomlás lépcső későbbi szakaszában kezdenek eltávozni. (2.) 

3. Liofilizált grafén-oxidra először választottam le Al2O3, ZnO és TiO2 félvezető-oxidokat 

ALD módszerrel. Fotokatalízis vizsgálataimmal igazoltam, hogy a GO-nak önállóan is lehet 
fotokatalitikus hatása, a metilnarancs koncentrációja a kiindulási 60 %-áig lecsökkent a 
szubsztrát hatására. A GO-ra ALD-vel leválasztott amorf TiO2-nak jelentős fotokatalitikus 
hatása van, 4 óra alatt a metilnarancs abszorbanciája az eredeti 30 %-ára csökkent és 
hatékonysága a GO-ra ugyanilyen módon leválasztott kristályos ZnO-t közelíti, mely esetén 20 
%-ra csökkent a festék abszorbanciája. Valamint szemléltettem, hogy a fotokatalitikusan 
inaktív Al2O3 blokkolta a GO felületét. (4.) 

4. Rezorcin-formaldehid (RFA) és a belőle előállított szén aerogélekre (RFCA) először 
növesztettem atomi rétegleválasztással TiO2-t. A polimer gél hordozóra növesztett kristályos 
TiO2 fázis fotokatalitikus aktivitást mutatott, elbontotta a festék 12 %-át. Ugyanakkor az amorf 
TiO2 is elősegítette a festék bomlását kompozit formában, ez a kompozit 1,5 %-át bontotta el a 
metilnarancs oldatnak. Emellett az RFA, mint nagy fajlagos felületű szubsztrát is mutatott 
korlátozott fotokatalitikus aktivitást, esetében az abszorbancia 1 %-kal csökkent. (5.) 

5. A szén aerogél szubsztrát esetén a TiO2 atomi rétegleválasztása jelentősen csökkentette a 
fajlagos felületet. A fajlagos felülettel korrigáltam ezért a fotokatalízis eredményeket, és 
figyelembe vettem, hogy a 250 °C-os hőterhelés az ALD során rontja a hordozó és a belőle 
előállított kompozit aktivitását is. Az RFCA-t vizsgálva már a hordozó katalitikus hatása is 
nagyobb mértékű volt az RFA-hoz képest, esetében 23 %-kal csökkent a festék abszorbancia 
értéke a hevítés és korrigálás után. A korrekciók figyelembe vételével már a 80 °C és 250 °C-

os ALD hőmérsékleten leválasztott TiO2 is javítja a hordozó fotokatalitikus aktivitását. Az 
előbbi 56 %-át az utóbbi 30 %-át bontotta el a festéknek. Összességében ezekből az 
aerogélekből nagy fajlagos felületű és aktivitású kompozitokat hoztam létre, melyekben az 
amorf TiO2 is katalitikus hatást fejt ki. (5.) 

6. A szén gömbök és kompozitjaik és a szén mag kiégetésével nyert üreges oxid gömbök 
fotokatalitikus aktivitásának vizsgálatával bemutattam, hogy maga a szén nanogömb hordozó 
és szén nanogömb/félvezető-oxid kompozitok esetén nincs fotokatalitikus aktivitás, de az 

üreges oxid gömböknél van. A 80°C-on leválasztott vékonyabb TiO2 héj 17 %-át, a vastagabb 

250 °C-on leválasztott TiO2 héj 9 %-át és a ZnO héj 16 %-át bontotta el a festéknek. Vékonyabb 
TiO2 héjnál tehát jobb ez a fotokatalitikus hatás a nagyobb fajlagos felület miatt, az általam 
előállított cink-oxid gömb pedig jobb fotokatalizátor, mint az üreges TiO2 gömb. (3.) 
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a  b  s  t  r a  c t

Nanocomposites  of  TiO2 and single fullerene (C60) molecule  are  prepared  by  atomic  layer deposition
(ALD).  To create  nucleation  sites  for  the  ALD  reaction,  the  bare  fullerene  is functionalized by  H2SO4/HNO3

treatment, which  results in C60-SO3H. After  a  NaOH washing  step  the  intermediate  hydrolyzes  into
C60 OH.  This  process and the consecutive  ALD  growth  of TiO2 are  monitored  with  FTIR, TG/DTA-MS,
EDX, Raman, FTIR, XRD, and TEM measurements.  Although  the  TiO2 grown  by  ALD at 80 and 160 ◦C  onto
fullerol  is amorphous  it enhances  the  decomposition  of methyl  orange under  UV exposure.  This  study
proves  that  amorphous  TiO2 grown by  low temperature  ALD  has photocatalytic  activity,  and it can be
used e.g. as  self-cleaning  coatings  also on heat sensitive  substrates.

© 2017  Elsevier B.V.  All  rights  reserved.

1. Introduction

Photocatalytic materials using solar energy have important
applications both in  green chemical synthesis of e.g. organic
compounds or H2 and also in  the treatment and decomposi-
tion of environmental pollutants [1–5]. Semiconductor oxides are
widespread photocatalysts, and among them TiO2 is the most
researched and used one, because it is  an n-type semiconductor
with ideal band gap and energy levels for both half reactions of
water splitting. In addition, it is stable and non-toxic. However, its
application still faces some difficulties, mostly owing to  its narrow
light response range, i.e. the band gap of TiO2 (3.2 eV) limits its
absorption to the UV spectrum [5–7]. In order to increase the pho-
tocatalytic activity of TiO2,  various strategies have been tried. To
shift the absorption to  the visible range, TiO2 can be doped with
heteroatoms to  introduce new energy levels in the bandgap. Also
composites of TiO2 with Vis active organic molecules or other semi-
conductors may  show similar effect. Another strategy is  to reduce
recombination of the photo-generated electrons and holes. This can
be achieved by using electron scavenger compounds during the

∗ Corresponding author.
E-mail address: justh.nora@gmail.com (N. Justh).

photocatalysis or applying composites of TiO2 with semiconductors
and other nanomaterials, like carbon nanostructures [8].

The C60, as an electrophilic acceptor, due to its conjugated �

electron system, may  facilitate the TiO2 in the separation of the
light induced electron-hole pairs [5,9,10]. Several methods have
been reported to prepare C60-TiO2 composites, e.g. sol-gel synthe-
sis, oxidation or wet  impregnation [4,5,10,11]. These composites
showed enhanced photocatalytic activity compared to  TiO2.  In most
cases the charge transfer between C60 and TiO2 was emphasized in
the photocatalytic mechanism [5,6,10,12,13].

To make TiO2 composite with a  single C60 molecule required a
method which can deposit TiO2 in very low and programmable
amount. Since C60 is very small with ca. 0.6 nm diameter, we
decided to grow TiO2 onto C60 by atomic layer deposition (ALD),
which is a  surface controlled, gas phase technique capable of  con-
trolling the thickness of the film with sub-nm precision [14–25].
ALD films were already successfully grown on various carbon
nanostructures like carbon nanotubes (CNTs), carbon aerogels,
graphene oxide and graphene [26,27]. However, direct deposition
of ALD layers onto a  single fullerene molecule has not been reported
yet. There was  only one attempt, where thermally evaporated C60

porous films were covered with ZnO using ALD, but no composites
of single C60 and ZnO were reported [28].

http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.04.243
0169-4332/© 2017 Elsevier B.V. All  rights reserved.
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Fig. 1. TG/DTA-MS curves of (A) bare C60;  (B-C) C60 OH after functionalization with
acidic pH; (D–E) C60 OH after washing with H2O to  neutral pH, (F–G) C60 OH after
washing with NaOH to  basic pH. The inset in the  MS  image shows the magnified ion
current curve of the m/z = 18+ fragment. Molecular fragments m/Z =  18, 44 and 64
are associated with water, CO2 and SO2 respectively.

Hence, this study presents the first ALD onto an individual
fullerene molecule. At  first C60 was functionalized by OH groups
to generate nucleation sites for ALD. This was achieved by treat-
ing C60 with a HNO3/H2SO4 mixture, followed by washing with
H2O and NaOH solution. The formation of fullerol (C60 OH) was
monitored by TG/DTA-MS and FTIR. Consecutively, TiO2 was suc-
cessfully deposited onto fullerol by  ALD at both 80 and 160 ◦C, as
proven by SEM-EDX, Raman, FTIR, XRD and TEM. At such low ALD
temperatures the TiO2 grown is  amorphous; but the C60/TiO2 com-
posites did exhibit photocatalytic activity. We suggest that ALD
deposited amorphous TiO2 seems to  be unique as it is  photocat-
alytically active, unlike other TiO2 materials.

2. Results and discussion

2.1. Functionalization of C60 with OH  groups

TG/DTA-MS measurements in air were carried out after each
preparation step to  check the success of functionalization (Fig. 1).
Hence, intermediate samples were taken from the bare fullerene,
from the HNO3/H2SO4 acidic suspension of C60, from the suspen-
sion washed with water to  neutral pH and from the final basic
suspension treated with NaOH, respectively. These intermediate
samples were studied in  dry state. The bare fullerene decomposed
and burnt at around 600 ◦C in an exothermic process (Fig. 1A).
The TG and DTG curves of the as-prepared acidic sample showed
that its decomposition occurs in  three steps (Fig. 1B). Based on the
evolved gas analytical (EGA) curves, H2O (identified as m/z  =  18+)
was released up to 200 ◦C,  and SO2 (m/z =  64+) between 150 and
250 ◦C (Fig. 1C). Finally the sample decomposed between 400 and
550 ◦C  accompanied with the release of SO2 and CO2 (m/z =  44+),
100 ◦C  lower than the bare fullerene. The parallel evolution of H2O
and SO2 indicated the presence of H2SO4 in the acidic sample. Thus,
the H2O released does not exclusively come from the expectedly
introduced surface OH groups of C60,  but mostly from the decom-
position of H2SO4.  After washing the acid treated sample to neutral
pH there was no sign of H2O evolution, however, SO2 still evolved
(Fig. 1D–E). Finally after the NaOH treatment there was  only a  small
weight loss step at 100 ◦C on the TG curve before the final decompo-
sition around 500 ◦C (Fig. 1F). At 100 ◦C  only H2O was released. This
H2O can be originated from the surface OH groups of C60, because
there is no parallel SO2 evolution (Fig. 1G). This finding means that
oxidation process resulting in  C60 OH goes through the forma-
tion and consecutive hydrolysis of a  C60-SO3H intermediate [29],
rather than through the previously expected C60-NO2 intermediate
[30]. Based on the 1.2% mass loss between 80 and 160 ◦C (exclud-
ing adsorbed water), after the functionalization reaction each C60

molecule has two OH groups in average.
The functionalization process was also followed by FTIR mea-

surements (Fig. 2A).  In the spectrum of bare fullerene there is no

peak above 3400 cm−1 showing the absence of OH groups; only the
four characteristic FTIR peaks of C60 are visible. These peaks have
been assigned to the four dipole-active vibrational modes of  a  C60

skeleton with icosahedral symmetry. The 527 and 576 cm−1 modes
are associated with radial motion, while the 1182 and 1427 cm−1

modes belong to tangential motion of the carbon atoms, respec-
tively. Among them, the most characteristic vibrational mode is
the pentagonal ‘pinch’ mode at 1427 cm−1 [31–33].  The final NaOH
treated fullerene, i.e. fullerol (C60 OH), has a  peak at 3400 cm−1

proving the successful functionalization. The 1429 cm−1 peak  gets
wider, and further peaks at 1619, 1385 and 1051 cm−1 belonging
to the � C C, � C O and �  C O vibrations are observable (Fig. 2a)
[34].

2.2. Deposition of TiO2 on  C60 OH  by ALD

After the ALD reaction the SEM images show only aggregated
blocks (Fig. S1), because the C60 OH molecules and TiO2 particles
are  too small to be seen at this resolution. The presence of  Ti on the
fullerol was  confirmed by EDX (Fig. S2). The amounts of Ti, O and
C are listed in Table 1 (Au and Pd  from the as-sputtered conduc-
tive Au/Pd layer are only shown in Fig. S2, but not  in Table 1). The
atomic% of Ti in  the sample prepared at 160 ◦C was the half of the
one obtained at 80 ◦C. Due to  their heat sensitivity, less OH groups
remain on  C60 OH at the higher temperature, and thus there are
less nucleation sites for the ALD reaction at 160 ◦C.

The powder XRD analysis confirmed the purity of bare fullerene
(ICDD 01-081-2220 and ICDD 00-044-0558); however, in the case
of C60-TiO2 composites there were no peaks corresponding to TiO2

in the diffractograms (Fig. S3), as the TiO2 deposited by ALD below
200 ◦C is  amorphous[5,11,35]

The Raman spectrum of the bare C60 (Ih point group) showed the
characteristic peaks of fullerene [36],  i.e. Hg(1) (270 cm−1); Hg(2)
(432 cm−1); Ag(1) (494 cm−1); Hg(3) (707 cm−1); Hg(4) (770 cm−1);
Hg(7) (1420 cm−1); Ag(2) (1464 cm−1) (Fig. 2.B). Among these the
Ag ones are the most intensive ones (494 cm−1 and 1464 cm−1).
The TiO2 has characteristic Raman vibrations at e.g. 144, 403,
520, and 642 cm−1 [22]; however, in  the case of the as-prepared
C60-TiO2 samples these TiO2 peaks were not observed, since the
deposited TiO2 was  amorphous. Nevertheless, the presence of TiO2

on C60 and the bond formed between them can be indirectly con-
cluded from the Raman spectra [37].  Due to the charge transfer
between the fullerene and TiO2, the 1464 cm−1 peak shifted to
higher wavenumbers and the base of the bands got wider, i.e. C60

(1461 cm−1), C60 OH (1462 cm−1), C60-TiO2–80 ◦C (1465 cm−1),
C60-TiO2–160 ◦C (1465 cm−1),  as seen in Fig. 2C.

The FTIR spectra also showed the successful bond formation
between C60 and TiO2 in an indirect way, similarly to the Raman
results. The 1428 cm−1 peak of the C60 is  sensitive to losing or
gaining an electron [37].  After the ALD of TiO2 onto fullerol, this
peak splitted into several peaks and the base of the peak got wider
(Fig. 2A),  showing the interaction between TiO2 and C60. The change
in the intensity of the OH  peak over 3200 cm−1 also confirmed indi-
rectly the formation of C60-TiO2 composites (Fig. 2A). While on the
one hand, the ALD reaction consumes the surface OH groups of
fullerol; on the other hand, new OH groups appeared on the surface
of the as-formed TiO2 particles. Their amount was in fact larger than
that of the surface OH groups of C60 OH. This phenomenon was
more notable on the C60-TiO2 sample prepared at 160 ◦C,  because
the surface structure of this sample is probably better organized
due to  the higher ALD temperature.

Direct evidence about the existence of the C60-TiO2 composites
was obtained by TEM. Since the Formvar film on the Cu grid was
ca. 10 nm thick, the bare 0.6 nm large fullerene molecules could
not be seen, because of the low difference in contrast (Fig. S4). The
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Fig. 2. Vibrational spectra of C60 , C60 OH, C60-TiO2–80 ◦C, and C60-TiO2–160 ◦C samples: (A) FTIR spectra; (B) Raman spectra; and (C) selected region of the Raman spectra
revealing the shift of the 1460  cm−1 peak of C60-TiO2 due to charge transfer between C60 and TiO2 .

Table 1

EDX data from 6 points for the Ti, O and C elements in the C60-TiO2 composites.

Element Ti O C

TALD 80 ◦C  160 ◦C 80 ◦C  160 ◦C 80 ◦C  160 ◦C
average atom% 1.4 0.6 37.1 45.4 61.5 54.0
SD atom% 0.2 0.4 6.9 6.7 6.9  6.8
average m% 4.7 2.1 42.3 51.6 53.8 47.0
SD m%  0.8 1.3 7.0 6.5 5.7  5.2

Fig. 3. HR-TEM picture of the C60-TiO2–160 ◦C sample. The inset shows a  TiO2 par-
ticle grown on a fullerol molecule.

as-deposited TiO2 formed well observable 1–2 nm particles, (Fig. 3).
Since TiO2 can only nucleate on the OH group of fullerol, there
has to be a C60 molecule attached to  each TiO2 particle as well.
The inset of Fig. 3 shows a  TiO2 particle, which was  at the edge of
the Forwar film, and the C60 molecule bonded to  the TiO2 particle
could be observed as well, since its contrast did not overlap with
the sample holder. Thus, TEM proved directly the formation of C60-
TiO2 composites. Since the number of OH groups on C60 OH was
low, not core/shell C60/TiO2 structures formed, but C60 and TiO2 as
individual species were attached to each other through an oxygen
atom.

Fig. 4. Photocatalytic results of C60; C60-TiO2–80 ◦C  and C60-TiO2–160 ◦C  compos-
ites; together with the methyl-orange (MO) and Degussa P25 TiO2 as reference.

2.3. Photocatalysis

First the decomposition of methyl orange (MO) without cata-
lyst was  studied for reference. Its  relative absorbance decreased
only slightly when illuminated by UV light (Fig. 4). When the C60-
TiO2 composite powders were also present in  the MO  solution,
MO decomposed faster and to a  much larger extent. This clearly
indicates that both composites are active photocatalysts. The sam-
ple prepared at 80 ◦C was  more effective, because it had double
amount of TiO2 in it,  as evidenced by EDX. The C60 powder was also
measured, and it did not have a potocatalytic affect alone, thus the
deposition of TiO2 made the difference in the case of the compos-
ites. The reference P25 TiO2 had greater photocatalytic effect than
the composites, because they only consisted of (average 7.5  and
3.3 wt.%) anatase TiO2.
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It is unexpected that the C60-TiO2 samples showed any photo-
catalytic activity, as amorphous TiO2 is  considered to  be an inactive
in photocatalysis. Its defect states serve as recombination centers
for photo-generated electron and hole pairs. However, amorphous
TiO2 deposited onto C60 by low temperature ALD seems to be
unique, because although it is amorphous, it still exhibits photocat-
alytic activity. It was reported recently that amorphous TiO2 thin
films deposited on lotus leaves and Si sheets by low temperature
ALD [38],  also had photocatalytic effect. In general, there are only
few studies investigating the photocatalytic activity of amorphous
TiO2 deposited with other techniques [39–41].  In these cases, it
was suggested that the interaction with the substrate or with the
other metal oxide was responsible for the photocatalytic activity of
otherwise inactive amorphous TiO2 films. For the amorphous TiO2

obtained by ALD the mechanism of the apparent photocatalytic
effect is not yet fully clarified. Several reasons might be possible,
i.e. impurities in TiO2,  interaction of TiO2 with the substrate, crys-
talline TiO2 nanodomains in macroscopically amorphous TiO2,  etc.
Therefore, further study is  needed to explain the source of this
phenomenon, which has a  great potential in photocatalysis [42].

3. Conclusion

In this study the application of atomic layer deposition was
extended to a new, relevant substrate, i.e. C60.  In order to generate
nucleation sites for ALD on  the inert carbon surface, the C60 was
functionalized with OH groups by  HNO3/H2SO4 treatment. As evi-
denced by TG/DTA-MS and FTIR studies, the functionalization took
place through the hydrolyzation of the as-formed intermediate C60-
SO3H, rather than the reported route through the intermediate
C60-NO2. Onto C60 OH, 1–2 nm TiO2 particles were deposited at
80 and 160 ◦C by ALD. SEM-EDX, TEM, FTIR, and Raman measure-
ments proved that the growth of nanoparticles on the individual
C60 surface was successful.

Due to the low ALD temperature, the TiO2 grown was  amor-
phous. The reported findings clearly demonstrate that amorphous
TiO2 deposited by low temperature ALD does have photocatalytic
activity. This is in contrast with previous considerations about
amorphous TiO2 deposited by  other methods. The exact mecha-
nism still need to be elucidated. The source of the phenomenon can
be, e.g., impurities in  TiO2, interaction of TiO2 with the substrate,
crystalline TiO2 nanodomains in  macroscopically amorphous TiO2.
However, it is obvious that low temperature ALD of photocatalytic
amorphous TiO2 has a high potential, and can be used for, e.g., coat-
ing highly structured heat sensitive substrates with self-cleaning
photocatalytic TiO2 films.

4. Experimental section

4.1. Functionalization of fullerene

0.8 ml  distilled water and 100 mg  fullerene powder (99.5%,
Sigma Aldrich) were mixed in a  25 cm3 round flask. Under ice-
cooling and stirring 2.5 ml  cc. H2SO4 and then 2.5 ml cc.  HNO3

were added dropwise. The mixture was slowly heated to 120 ◦C and
refluxed for 6  h. The cooled dark brown suspension was  poured into
50 ml water, and after a  day the supernatant was removed and the
solid product was dried in  air. The powder was washed with water
several times until reaching neutral pH. Finally it was washed with
0.1 M NaOH, and fullerol (C60 OHx) was obtained [43].  Intermedi-
ate solid samples were taken in each step for analysis.

4.2. Atomic layer deposition on OH-functionalized fullerene

TiO2 was deposited on  the functionalized fullerene using
[Ti(OC3H7)4] and H2O  as precursors in  a Picosun SUNALE R-100 ALD
reactor. The pulse and purge times were 0.5 s/30 s and 0.5 s/90 s for
the Ti and O  precursors, respectively. The depositions were car-
ried out at 80 ◦C and 160 ◦C. 80 ALD cycles were used in  both cases,
which were expected to yield a  1–1.5 nm TiO2 layer.

4.3. Characterization

TG/DTA curves were collected on a  TA Instruments SDT 2960
simultaneous TG/DTA device in  air (130 ml/min) using an open
platinum crucible, 10 ◦C/min heating rate. The EGA-MS (evolved
gas analytical) curves were recorded by a  Balzers Instruments
Thermostar GSD 200T quadruple mass spectrometer (MS) coupled
on-line to the TG/DTA instrument [44–46].

FTIR measurements were carried out between 4000 and
400 cm−1 on a  Biorad Excalibur Series FTS 3000 infrared spectrom-
eter. 300 mg  KBr pellets were used, which contained 0.5 mg  sample.
64 measurements were accumulated into one spectrum.

SEM-EDX data were obtained by a  JEOL JSM-5500LV scanning
electron microscope after sputtering an Au/Pd layer on the samples.
During EDX measurements the composition of 6 different areas
were scanned and there average was  calculated.

Powder XRD patterns were recorded on a  PANanalytical X’Pert
Pro MPD  X-ray diffractometer using Cu K� radiation.

Raman spectra were measured between 100 and 2500 cm−1 by a
Jobin Yvon Labram Raman instrument equipped with an Olympus
BX41 microscope, a  1024 × 256 pixel CCD detector and a  532 nm
frequency doubled Nd-YAG laser. During the measurements the
grid resolution was  1800 nick/mm, the exposition time was  100 s,
the accumulation number was  accumulation 2, and a  10×objective
was used, and with these conditions the power of the laser was
8 mW on the sample. There was  no ND filter used, the laser did
not damage the samples. The resolution of the measurements was
3 cm−1.

TEM images were taken with a  JEOL 3010 transmission electron
microscope operating at 300 keV. Prior to the measurements, the
samples were dispersed in  EtOH, dropped on Cu grids covered with
a  10 nm Formvar film and dried on them.

4.4. Photocatalysis

The photocatalytic activity of the C60 powder, the C60-TiO2 com-
posites and the P25 TiO2 (99,8% Sigma Aldrich) was  determined by
degrading methyl-orange (MO) under UV light. 0.4 mg  composite
was suspended in  3 ml 0.0133 mg/ml  methyl-orange solution in a
4 ml quartz cuvette. To reach adsorption equilibrium, the suspen-
sions were kept in dark for 90 min (Fig. S5). Since, after this time
their absorbance did  not change, they were put between two paral-
lel UV lamps (Osram 18 W UV-A blacklights, emission spectra: Fig.
S6). The decomposition of methyl-orange was followed by  mea-
suring the absorption of its most intensive peak (464 nm)  in every
30 min  by a  Jasco V-550 UV–vis spectrophotometer.
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[20] V. Miikkulainen, M. Leskelä,  M. Ritala, R.L. Puurunen, Crystallinity of inorganic
films grown by atomic layer deposition: overview and general trends, J.  Appl.
Phys. 113 (2013) 21301, http://dx.doi.org/10.1063/1.4757907.

[21] G.N. Parsons, S.M. George, M.  Knez, Progress and future directions for atomic
layer deposition and ALD-based chemistry, MRS  Bull. 36 (2011) 865–871,
http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2011.238.

[22]  I.M. Szilágyi, E. Santala, M. Heikkilä, V. Pore, M.  Kemell, T.  Nikitin, G. Teucher,
T. Firkala, L. Khriachtchev, M. Räsänen, M. Ritala, M.  Leskelä, Photocatalytic
properties of WO 3/TiO 2 core/shell nanofibers prepared by electrospinning
and atomic layer deposition, Chem. Vap. Depos. 19 (2013) 149–155, http://dx.
doi.org/10.1002/cvde.201207037.

[23] S. Boyadjiev, V.  Georgieva, L. Vergov, Z.  Baji, F. Gáber, I.M. Szilágyi, Gas sensing
properties of very thin TiO 2 films prepared by  atomic layer deposition (ALD),
J.  Phys. Conf. Ser. 559 (2014) 12013, http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/
559/1/012013.

[24] C.L. Dezelah IV, O.M. El-Kadri, I.M. Szilágyi, J.M. Campbell, K. Arstila, L.
Niinistö, C.H. Winter, Atomic layer deposition of tungsten(III) oxide thin films
from  W  2(NMe2)6 and water: precursor-based control of oxidation state in
the  thin film material, J.  Am. Chem. Soc. 128 (2006) 9638–9639, http://dx.doi.
org/10.1021/ja063272w.

[25] I.M. Szilágyi, D. Nagy, Review on one-dimensional nanostructures prepared
by  electrospinning and atomic layer deposition, J. Phys. Conf. Ser. 559 (2014)
12010, http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/559/1/012010.

[26]  C. Marichy, N.  Pinna, Carbon-nanostructures coated/decorated by atomic
layer deposition: growth and applications, Coord. Chem. Rev. 257 (2013)
3232–3253, http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2013.08.007.

[27] J. Chen, J. Shi, X. Wang, H. Cui, M.  Fu, Recent progress in the preparation and
application of semiconductor/graphene composite photocatalysts, Chin. J.
Catal. 34 (2013) 621–640, http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(12)60530-0.

[28] G.L.B.S. Witkowski, L.W.M. Godlewski, Hybrid disordered blends formed from
fullerene porous layers and zinc oxide grown by  atomic layer deposition, J.
Mater. Sci. 50 (2015) 4132–4141, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-
8970-8.

[29] L.Y. Chiang, L. Wang, J.W. Swirczewski, S.  Soled, S.  Cameron, Efficient synthesis
of polyhydroxylated fullerene derivatives, J.  Org. Chem. 59  (1994) 3960–3968.

[30] R. Taylor, D.R.M. Walton, The chemistry of fullerenes, Nature 363 (1993)
685–693, http://dx.doi.org/10.1038/363685a0.

[31]  S. Iglesias-Groth, F.  Cataldo, A.  Manchado, Infrared spectroscopy and
integrated molar absorptivity of C60 and C70 fullerenes at extreme
temperatures, Mon. Not. R. Astron. Soc. 413 (2011) 213–222, http://dx.doi.
org/10.1111/j.1365-2966.2011.18124.x.

[32] D.M. Cox, S. Behal, M. Disko, S.M. Gorun, M.  Greaney, C.S. Hsu, E.B. Kollin, J.
Millar, J. Robbins, W.  Robbins, R.D. Sherwood, P.  Tindall, Characterization of
C60 and C70 clusters, J.  Am. Chem. Soc. 113 (1991) 2940–2944, http://dx.doi.
org/10.1021/ja00008a023.

[33] J. Fabian, Theoretical investigation of the  C60 infrared spectrum, Phys. Rev. B
53  (1996) 13864–13870, http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.53.13864.

[34]  F.F. Wang, N. Li, D. Tian, G.F.  Xia,  N.  Xiao, Efficient synthesis of fullerenol in
anion  form for the preparation of electrodeposited films, ACS Nano 4  (2010)
5565–5572, http://dx.doi.org/10.1021/nn100485g.

[35]  W.-C. Oh, F.-J.  Zhang, M.-L. Chen, Synthesis and characterization of
V-C60/TiO2 photocatalysts designed for degradation of methylene blue, J.  Ind.
Eng. Chem. 16  (2010) 299–304, http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2009.09.065.

[36]  R. Rivelino, T.  Malaspina, E.  Fileti, Structure, stability, depolarized light
scattering, and vibrational spectra of fullerenols from all-electron
density-functional-theory calculations, Phys. Rev. A 79 (2009) 13201, http://
dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.79.013201.

[37] L. Zhang, Y. Wang, T.  Xu, S. Zhu, Y.  Zhu, Surface hybridization effect of C60
molecules on  TiO2 and enhancement of the photocatalytic activity, J. Mol.
Catal. A Chem. 331 (2010) 7–14, http://dx.doi.org/10.1016/j.molcata.2010.07.
015.

[38] I.M. Szilágyi, G. Teucher, E.  Härkönen, E.  Färm, T.  Hatanpää, T.  Nikitin, L.
Khriachtchev, M. Räsänen, M.  Ritala, M. Leskelä, Programming nanostructured
soft biological surfaces by atomic layer deposition, Nanotechnology 24  (2013)
245701, http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/24/24/245701.

[39]  P. Ctibor, V. Stengl, Z.  Pala, Photocatalytic activity of titanium oxide −iron
oxide coatings prepared by plasma spraying, Am. Chem. Sci. J.  3 (2013)
387–400.

[40] L. Sirghi, Y. Hatanaka, Hydrophilicity of amorphous TiO2 ultra-thin films, Surf.
Sci. 530 (2003) L323–L327, http://dx.doi.org/10.1016/S0039-6028(03)00397-
2.

[41] K. Sakaguchi, K. Shimakawa, Y. Hatanaka, Dynamic responses of
photoconduction in TiO x films prepared by radio frequency magnetron
sputtering, Jpn. J. Appl. Phys. 49  (2010) 91103, http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.
49.091103.

[42] J. Huang, Y.  Liu, L. Lu, L. Li,  The photocatalytic properties of amorphous TiO2
composite films deposited by  magnetron sputtering, Res.  Chem. Intermed. 38
(2012) 487–498, http://dx.doi.org/10.1007/s11164-011-0365-0.

[43]  L.Y. Chiang, R.B. Upasani, J.W. Swirczewski, S. Soled, Evidence of hemiketals
incorporated in the structure of fullerols derived from aqueous acid
chemistry, J. Am.  Chem. Soc. 115 (1993) 5453–5457, http://dx.doi.org/10.
1021/ja00066a014.

[44] I.M. Szilágyi, A. Deák, C. Várhelyi, J. Madarász, G. Pokol, Á.  Gömöry, Structural
and thermal study of asymmetric �-dioxime complexes of Co(III) with Cl and
methyl-pyridines, Polyhedron 29 (2010) 2185–2189, http://dx.doi.org/10.
1016/j.poly.2010.04.014.

[45] I.M. Szilágyi, J. Madarász, G. Pokol, F. Hange, G. Szalontai, K. Varga-Josepovits,
A.L.  Tóth, The effect of K+ ion exchange on  the structure and thermal



502 N. Justh et al. / Applied Surface Science 419 (2017) 497–502

reduction of hexagonal ammonium tungsten bronze, J. Therm. Anal. Calorim.
97 (2009) 11–18, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-008-9752-1.
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Abstract The improved Hummers’ synthesis of graphene

oxide (GO) from graphite is investigated to monitor how

the functional groups form during the synthesis steps. To

achieve these, samples are taken after every preparation

step and analyzed with TG–DTA/MS, FTIR, XRD and

SEM–EDX techniques. It was found that the main char-

acteristic mass loss step of GO was around 200 �C, where

at first the carboxyl and lactone groups were released, and

the evolution of sulfonyl groups followed them right away

in a partially overlapping step. It became clear that in the

as-prepared acidic GO sample the presence of H2SO4

originating from the reaction solution was still dominant.

The functional groups were formed only after washing the

as-prepared GO with HCl. The consecutive washing step

with distilled water did not alter the functional groups or

the thermal properties significantly; however, it made the

GO structure more ordered. The reduction of the GO

structure back to reduced GO resulted in the loss of the

functional groups, and a graphitic material was obtained

back.

Keywords Improved Hummers’ method � Graphene

oxide � Carbon nanostructure � Functional groups � TG/

DTA–MS

Introduction

Graphene and its derivatives like graphene oxide (GO)

have attracted significant attention due to their beneficial

chemical and physical properties as, e.g., polymer fillers,

composite and catalyst substrates, and the attempts to

prepare them on a large scale have increased exponentially

[1–3]. GO can be understood as covalently functionalized

graphene, and the presence of polar groups on graphene

surface can improve the compatibility with polymer

materials or oxide coatings but reduces its thermal and

electrical conductivity [4–7]. The versatility of the material

is enhanced by that with the reductive removal of func-

tional groups reduced graphene oxide (ideally graphene)

can be obtained.

The widespread approach to yield GO is the graphite

exfoliation by using strong, oxidizing agents [8–10]. The

most commonly used method to synthetize GO was

reported in 1958 by Hummers, where graphite was oxi-

dized by treatment with KMnO4 and NaNO3 in concen-

trated H2SO4 [11]. In 2010, Marcano et al. [1] found that

excluding the NaNO3, increasing the amount of KMnO4

and performing the reaction in a 9:1 mixture of H2SO4/

H3PO4 improved the efficiency of the oxidation process.

This improved Hummers’ method provides a greater

amount of hydrophilic oxidized graphene material, and it

does not generate toxic gases.

Carbon materials, including GO, can have various

functional groups, e.g., carboxyl, lactone, phenol, carbonyl,

anhydride, ether, quinone [12–15]. Sulfur-containing
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functional groups were also reported for GO; however, it is

disputed whether the sulfur content is an impurity from the

H2SO4 or part of the structure of GO, because it can

strongly influence the properties of the material; for

example, the presence of incompletely hydrolyzed covalent

sulfates might contribute to the acidic properties of GO,

and they can also effect the electric properties [16–19].

However, the sulfur content present in GO prepared by

Hummers’ method has only been addressed by a few

authors so far. It was reported that hydrolysis of sulfur

species took place and that stable sulfonyl groups were

present in graphite oxide [17]. In another manuscript, in

contrast to earlier reports, sulfate species were identified

that were covalently bonded to GO and they were still

present after extensive aqueous workup [16].

Hence, in our research we investigate the improved

Hummers’ method to monitor how the functional groups

are formed during the synthesis. We also pay attention to

the amount and nature of the sulfur content in the GO. To

achieve these, samples are taken from every preparation

step and analyzed with TG–DTA/MS, FTIR, XRD and

SEM–EDX techniques. As reference, a chemically reduced

GO sample is examined as well.

Materials and methods

Graphene oxide (GO) synthesis

Graphene oxide (GO) was obtained by the improved

Hummers’ method from natural graphite (Madagascar) [1].

The as-prepared GO suspension was purified and mildly

exfoliated by centrifuging 5 times (7000g) with 1 M HCl

and 6–9 times (15,100g) with doubly distilled water, in

order to remove unreacted graphite, possibly as-formed

amorphous carbon and inorganic salts. After the final

washing and centrifugation step, a light brown suspension

with a GO nanoparticle content of 1 w/w% was obtained.

Chemical reduction of GO

A 2 mg mL-1 diluted GO suspension was reduced with

ascorbic acid (vitamin C). In the mixture, the concentration

of ascorbic acid was 20 mM and 1 mL of cc. NH3 was

added to 15 mL reaction mixture to set basic pH and to

avoid the precipitation of the reduced GO (rGO). The

mixture was stirred and refluxed at 95 �C for 1 h. After-

ward it was repeatedly washed with pure water and cen-

trifuged until the pH reached neutral. Finally, the rGO was

air-dried.

Sample preparation for the characterization

Samples were taken from each synthesis, washing and

reducing steps. The samples were air-dried at room tem-

perature to obtain solid material for the measurements. The

description of the samples and their names are listed in

Table 1.

Characterization

SEM–EDX data were obtained by a JEOL JSM-5500LV

scanning electron microscope after sputtering an Au/Pd

layer on the samples, but they are not calculated in the

EDX results. The average EDX data were calculated from

three different measured points of each sample.

TG/DTA measurements were taken with a TA Instru-

ments SDT 2960 simultaneous TG/DTA device in He

atmosphere (130 mL min-1) using an open platinum cru-

cible and 10 �C min-1 heating rate. EGA–MS (evolved gas

analytical) curves were recorded by a Balzers Instruments

Thermostar GSD 200T quadruple mass spectrometer (MS)

coupled online to the TG/DTA instrument. The online

coupling between the two parts was provided through a

heated (T = 200 �C), 100% methyl-deactivated fused sil-

ica capillary tube with inner diameter of 0.15 mm.

FTIR measurements were taken between 4000 and

400 cm-1 on a Biorad Excalibur Series FTS 3000 infrared

spectrometer. 300 mg KBr pellets was used, which con-

tained 1.0 mg sample. Sixty-four measurements were

accumulated into one spectrum.

Powder XRD patterns were recorded on a PANanalyti-

cal X’Pert Pro MPD X-ray diffractometer using Cu Ka

radiation.

Results and discussion

SEM–EDX was used to determine how effective the oxi-

dation and the washing steps were (Table 2). The detailed

EDX data and the SEM pictures can be seen in Table S1

and Fig. S1 in the Electronic Supplementary Material. The

pristine graphite had ca. 99 atom% carbon content. After

the oxidation step, the i-Hummers GO sample contained

27 atom% C, 57 atom% O and elements form the oxidizing

agents such as Mn, K, P and S. HCl washing changed the

C/O ratio to 2:1, and the P, Mn and K content decreased

dramatically, almost reaching zero. The Cl appeared,

indicating that the HCl washing was successful. Consecu-

tively, the Cl content was eliminated with the H2O washing

step. However, considerable amount of S was still detected

after the applied HCl and H2O washing steps, meaning that

it was present in the form of covalently bonded functional

groups. The chemical reduction of the functional groups
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was effective, since in the rGO the O and S content

decreased and a composition close to graphite was reached.

Although thermal analysis of GO was published earlier,

to the best of our knowledge, there is no detailed system-

atic study investigating the steps of the improved Hum-

mers’ method by TG/DTA-MS technique. Besides

recording the TG and DTA curves, in EGA–MS mea-

surements we followed the H2O (18?), CO (28?), CO2

(44?) fragments for carboxyl and lactone groups, and the

SO2 (64
?) for the S-containing functional groups.

The pristine graphite material, as expected, was ther-

mally stable and had only 1.6% mass loss until 900 �C in

He atmosphere (Fig. 1a). The as-prepared i-Hummers GO

sample began to lose its mass already under 100 �C,

resulting from the evaporation of adsorbed water (Fig. 1b).

This stage was followed by a dramatic mass loss around

200 �C accompanied by an endothermic DTA peak. During

this abrupt change in mass, H2O and SO2 were evolving,

without any sign of CO2 or CO release. The SO2 evolution

continued throughout the entire heating process, indicating

that the sample withheld H2SO4 from the reaction solution.

After the major mass loss step, the material had only 27.8%

of its original mass. The carbon structure started to degrade

only around 700 �C [8, 16, 20–23], and the final residue

had a mass of 6.7%.

The endothermic mass loss of the HCl-washed GO

sample (Fig. 1c) was obviously lower than that of i-Hum-

mers GO sample, indicating that this washing step suc-

cessfully removed most of the H2SO4. Until 300 �C, the

sample lost only 52.6% of its mass, and not 72.2%, as

previously. After the major mass loss step, the sample

decomposed slowly and the residual mass was 32.6%.

The H2O-washed GO sample behaved similarly

(Fig. 1d); however, in its case, the endothermic mass loss

data were even lower. This sample lost only 40.3% after

the main mass loss step, and the residual mass at 900 �C

was 44.9%.

A common feature in the case of the HCl- and H2O-

washed GO samples was that around the major mass loss

reaction at first the evolution of CO2, CO and H2O was

detected between 100 and 250 �C, suggesting the release of

carboxyl groups. Then, between 250 and 300 �C in an

overlapping step the release of CO2 continued, which was

not accompanied by H2O or CO; this refers to the release of

lactone groups. The removal of carboxyl and lactone

functionalities was followed by the evolution of SO2. This

means that these samples first lost their carboxyl and lac-

tone groups, and right after them in a partially overlapping

step, their sulfonyl groups were released, as shown in

Fig. 1c, d.

To sum up the thermoanalytical results, the functional

groups were formed on GO only during the washing steps.

No CO2 and CO evolution was detected by EGA–MS

during the thermal degradation of the i-Hummers GO

sample.

Figure 1e shows the curves of the chemically reduced

rGO sample. Based on the thermal analysis, the chemical

reduction of GO with ascorbic acid was successful. The

mass of the sample decreased continuously, and the

residual mass was as high as 76.5% at 900 �C. There was

no major mass loss step around 200 �C as previously. The

slight evolution of CO2 and SO2 indicated the release of the

few remaining functional groups.

The FTIR results confirmed the thermal analysis data. In

Fig. 2, the peaks at 1725 cm-1 (–C=O) and 1050 cm-1

(–C–O) suggested the presence of carbonyl and carboxyl

groups, while the band at 1250 cm-1 (–C–O–C) was

assigned to the epoxy mode of the lactone group. The

peaks of the OH in carboxyl group were at 3400 cm-1

(–OH stretching) and 1400 cm-1 (–OH deformation). The

bands belonging to the carbon core were located at

3030 cm-1 (aromatic –CH), 3080 cm-1 (=CH),

1650 cm-1 (C=C), 1400 cm-1 (=C–H) and 900 cm-1

(–CH deformation). The peaks of the sulfonyl group and

the sulfate from the H2SO4 could be seen at 1250 cm-1

(SO2 asymmetric), 1100 cm-1 (SO2 symmetric) and

600 cm-1 (C–S) [1, 13, 24–26].

Table 1 Description and name of the samples

Sample description Sample name

1. Graphite flakes from Madagascar Graphite

2. As-prepared graphene oxide

suspension by the improved

Hummers’ method, dried

i-Hummers GO

3. HCl-washed graphene oxide

suspension, dried

HCl-washed GO

4. H2O-washed graphene oxide

suspension, dried

H2O-washed GO

5. Chemically reduced graphene oxide,

dried

rGO

Table 2 Average EDX data of graphite, i-Hummers GO, HCl-

washed GO, H2O-washed GO and rGO samples

C O P S Mn K Cl

Element/atom%

Graphite 99.10 0.89 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

i-Hummers 27.07 57.40 0.92 11.59 2.23 0.78 0.00

HCl washed 66.66 34.51 0.03 1.14 0.02 0.01 0.31

H2O washed 67.93 30.66 0.05 0.73 0.02 0.02 0.02

rGO 89.78 9.93 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
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The spectrum of the graphite (Fig. 2a) had less intensive

bands, compared to the other samples. Most of the peaks

belonged to the carbon structure [27]. The spectrum of the

i-Hummers GO sample was dominated by the H2SO4

content (Fig. 2b), while the bands associated with the

carboxyl and lactone groups at 1725, 1250 and 1050 cm-1

still could not be seen [27]. The presence of C–S stretching

band in the IR (this band belongs to sulfonate group and

would not be present if only sulfuric acid existed in the

graphene oxide) means that not only free sulfuric acid but

some amount of sulfonate-containing material is also pre-

sent in the i-Hummers GO phase. Based on the S content of

the i-Hummers and the HCl-washed sample, c.a. 10% of

the S is in sulfonate and 90% in sulfuric acid form. In

agreement with the thermal data, after the HCl washing

(Fig. 1c) the bands of the sulfonyl group and the sulfate

signal reduced to large extent due to the removal of the

H2SO4 content, while new peaks appeared, confirming the

presence of carboxyl and lactone functionalities. Also,

corroborating the result of the thermal analysis, the H2O

washing (Fig. 1d) did not result in significant difference in

the type and amount of functional groups, as the spectra of

the HCl-washed and the H2O-washed GO samples looked

very similar. In their spectra, both the bands of the carbon

structure and all the functional groups were visible. Finally,

the reduction of GO (Fig. 1e) resulted in the loss of the

functional groups, supporting the thermoanalytical results.

FTIR results also give information about how sulfonyl

groups possibly formed. The bands below between 900 and

850 cm-1 (a doublet) might belong to the permanganyl

group, because these bands disappeared after HCl washing

(due to decomposition of permanganyl group). The
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sulfonyl and permanganyl groups could be built into the

graphene substrate via addition or substitution (condensa-

tion) reactions from certain species, which were present in

the KMnO4/H2SO4 system, namely Mn2O7, permanganyl

sulfate or H2SO4. The possible MnO3-containing species

could decompose in water due to acidic environment dur-

ing HCl washing [28–30].

The powder XRD method also revealed the structural

changes throughout the oxidation process as shown in

Fig. 3. The graphite (Fig. 3a) had an intensive, narrow

peak at 2H = 26.4� (002) and a smaller, wider peak at

2H = 56� (004) in the diffractograms A. This sample was

identified with the ICDD 40–1487 card [31]. In the

i-Hummers GO sample (Fig. 3b), the 2H = 26.4� graphite

peak disappeared, and the material became amorphous due

to the exfoliation. In the XRD pattern of the HCl-washed

GO sample (Fig. 3c), signs of the successful oxidation are

visible: even though the baseline shows amorphous char-

acteristics, the 2H = 10.9 (001) GO peak appeared and

there were also less intensive peaks at 2H = 44� and at

2H = 34� (100) [31–33]. The H2O-washed GO sample

(Fig. 3d) differed from the HCl-washed GO. The

2H = 10.9� peak was more intensive, a smaller peak at

2H = 22� appeared, and the baseline was smoother, indi-

cating that the structure of the H2O-washed GO sample

became more ordered. The results of reducing GO to rGO

can be seen in the E curve of Fig. 3. The 2H = 10.9� peak

almost disappeared, the graphitic 2H = 26.4� peak was

recognizable again, and there was a new peak at 2H = 44�.

The region between 2H = 20�–30� suggested a partially

amorphous structure in the case of the rGO sample

[26, 31, 34].

Conclusions

In this research, the preparation steps of the improved

Hummers’ method to obtain graphene oxide were investi-

gated with TG/DTA–MS, SEM–EDX, FTIR and XRD

techniques. Beside the carboxyl and lactone groups on the

surface of GO, the presence of sulfonyl groups was also

proven. It was also possible to explore the formation and

thermal stability of these functional groups. It was found

that the main characteristic mass loss step of GO was

around 200 �C, where at first the carboxyl and lactone

groups were released in two overlapping steps. The evo-

lution of sulfonyl groups followed them right away in a

partially overlapping process. Based on both the EGA

curves and the FTIR spectra, it became clear that in the as-

prepared acidic i-Hummers GO sample the presence of

H2SO4 originating from the reaction solution was still

dominant. The functional groups were formed only after
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washing the i-Hummers GO suspension with HCl. The

consecutive washing step with distilled water did not alter

the functional groups or the thermal properties signifi-

cantly; however, it made the GO structure more ordered.

The reduction of the GO structure to rGO resulted in the

loss of the functional groups, and a graphitic material was

regained.
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photocatalytic hollow tio2 and Zno 
nanospheres prepared by atomic 
layer deposition
Nóra Justh  1, László péter Bakos1, Klára Hernádi2, Gabriella Kiss2, Balázs Réti2, Zoltán 

erdélyi3, Bence parditka3 & Imre Miklós szilágyi1,4

Carbon nanospheres (CNss) were prepared by hydrothermal synthesis, and coated with tio2 and Zno 

nanofilms by atomic layer deposition. Subsequently, through burning out the carbon core templates 
hollow metal oxide nanospheres were obtained. The substrates, the carbon-metal oxide composites 
and the hollow nanospheres were characterized with TG/DTA-MS, FTIR, Raman, XRD, SEM-EDX, TEM-
SAED and their photocatalytic activity was also investigated. The results indicate that CNSs are not 
beneficial for photocatalysis, but the crystalline hollow metal oxide nanospheres have considerable 
photocatalytic activity.

Photocatalysis using solar energy has been acknowledged as an environment friendly method to degrade pollut-
ants and to treat wastewater1. Titanium dioxide and zinc oxide are widely used as photocatalysts in many reactions 
due to their chemical stability, non-toxicity and high reactivity2–6. However, the fast electron–hole recombination 
of the photo-excited charge carriers leads to their short lifetime in the oxides. In addition ZnO and TiO2 they 
have narrow light response range limited to UV due to the large bandgap of TiO2 (3.2 eV) and ZnO (3.3 eV). 
These limitations interfere with achieving maximum activity of the photocatalysts; thus, it is desirable to use a 
co-catalyst to synthesize photocatalysts with improved charge separation, low recombination rates and wider 
response ranges4, 7–9. Carbon-based nanomaterials (e.g. nanotubes, nanospheres, fullerenes, graphene) are very 
attractive due to their high surface area, good thermal and electrical conductivity, mechanical as well as chemical 
stability, and they can be ideal co-catalysts in carbon-metal oxide composites10, 11. Among them, carbon nano-
spheres (CNSs) have the unique feature that they can be used as templates to produce inorganic hollow spheres, 
such as ZnO and TiO2, which have special optical, optoelectronic, magnetic, electrical, thermal, electrochemical, 
photoelectrochemical and catalytic properties12–18. There are many ways to synthesize carbon nanospheres, for 
example laser ablation, chemical vapor deposition and hydrothermal methods, the latter of which is a simple and 
easy tool to prepare CNSs in large quantitites11, 19–23. Metal oxides then can be deposited onto the carbon carriers 
with numerous techniques24, from which atomic layer deposition (ALD) is an outstanding method to prepare 
carbon-metal oxide composites, since it allows the coating of the surface of nanostructures in a conformal and 
homogeneous way, with nanoscale precise control of the thickness of the deposited film. ALD of TiO2 and ZnO 
was already performed successfully on graphene and carbon nanotubes, but deposition on CNSs has not yet been 
reported to the best of our knowledge10, 25–28.

The goal of our research was to deposit semiconductor metal oxide nanolayers on the surface of carbon 
nanospheres, and to subsequently burn out the carbon cores to get hollow metal oxide nanospheres. The car-
bon nanospheres, the carbon-metal oxide composites and the hollow metal oxide nanospheres were charac-
terized by thermogravimetry/differential thermal analysis coupled with mass spectrometry (TG/DTA-MS), 
Fourier-transformation infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, powder X-ray diffraction (XRD), 
scanning electron microscope - energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX), transmission electron micro-
scope - selected area electron diffraction (TEM-SAED), and the photocatalytic activity of the samples was also 
investigated.
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Results and Discussion
Thermal analysis. Figure 1a shows the TG/DTA-MS analysis of the pure carbon nanospheres in helium 
atmosphere. The decomposition begins around 300 °C, which can be seen from the evolving gases of CO2 
(m/z = 44) and cyclohexene (m/z = 82), and 43.4% of the mass remained at 900 °C. This ensured that the ALD 
depositions could be done safely at 250 °C without damaging the template. Figure 1b displays the thermal analysis 
of the carbon spheres in air atmosphere, the functional groups left at 323.2 °C, and the remaining carbon structure 
degraded at 492.9 °C and 517.5 °C, and burned out completely at 700 °C, leaving behind only 0.7% of the mass. 
These processes were accompanied by exothermic heat effect due to the combustion of the organic material. The 
results mean that heating the core-shell composites to 700 °C would remove the template, leaving only the hollow 
metal oxide spheres behind (Fig. S1). The molecule ion of CO2 (44+) was dominant in the mass spectrum of the 
evolved gaseous products because of oxidation, and in contrast to the analysis in helium, the cyclohexene was 
detected to a smaller amount8, 13, 29, 30.

Formation of the core-shell and hollow nanospheres. The parameters of the ALD reactions are shown 
in Table 1 for each sample. On the carbon nanospheres two photocatalytic semiconductor oxides, i.e. TiO2 and 
ZnO were grown. In the case of the TiO2 we applied two different temperatures, 80 °C to grow amorphous TiO2, 
and 250 °C to obtain crystalline TiO2; these temperatures were selected from previous measurements of our 
group. The ZnO growth rate is higher than the growth rate of TiO2 hence fewer cycles were used in the case of the 
deposition of ZnO31. The approximate shell thickness and bandgap data was obtained by UV-VIS reflection. The 
hollow metal oxide nanospheres were created by heating the composites to 700 °C. In the name of the specimens, 
the C means the composite core-shell material and the H stands for the hollow spheres obtained after burning 
out the carbon core.

FTIR and Raman spectroscopy. In the FTIR spectra (Fig. 2) at 1600 cm−1 the stretching of the 
carbon-carbon double bonds can be seen, and at 2850 cm−1 the bending of the carbon-hydrogen bonds are visible11.  
The main stretching bands of the carbonyl group (C = O) are at 1700 cm−1, while the epoxy group (C-O-C) were 
detected at 1250 cm−1 and the C-O vibrations at 1050 cm−1 32. At 3400 cm−1 the characteristic vibrations (bending 
and stretching) of the OH groups are present33. The lattice vibration bands of the TiO2 (Fig. 2a and b, at 800 and 

Figure 1. TG/DTA-MS measurements of the carbon nanospheres. (a) in helium, (b) in air atmosphere. The 
molecule ions were associated with water (18+), carbon dioxide (44+) and cyclohexene (82+).

Sample name Type Deposited oxide Temperature
Number of 
cycles Pulse times Shell thickness Bandgap

C-TiO2-80C Composite
TiO2 80 °C 700 0.3 s TiCl4-3 s N2/ 

0.3 s H2O-3 s N2
9.0 nm 3.06 eV

H-TiO2-80C Hollow

C-TiO2-250C Composite
TiO2 250 °C 700 0.3 s TiCl4-4 s N2/ 

0.45 s H2O-3 s N2
19.7 nm 3.07 eV

H-TiO2-250C Hollow

C-ZnO-250C Composite
ZnO 250 °C 100 0.3 s Et2Zn-3 s N2/ 

0.3 s H2O-3 s N2
49.3 nm 3.07 eV

H-ZnO-250C Hollow

Table 1. Parameters of the ALD process, shell thicknesses and bandgaps.
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450 cm−1) and the ZnO (Fig. 2c, at 580 and 460 cm−1) are under 1000 cm−1, which are best visible on the spectra 
of the hollow shells, since due to their low amount, they are less observable on the spectra of the composites34, 35.

In the Raman spectra of the specimens (Fig. 3), the characteristic vibrations of the carbon can be seen at 1580-
1600 cm−1 (G band) and 1350 cm−1 (D band), which are not present in the case of the hollow spheres, indicating 
that the removal of the carbon template was successful (as shown in the FTIR spectra as well (Fig. 2))11, 19. The 
most intense peak of the anatase TiO2 (Fig. 3a and b) is at 141 cm−1, and its other three peaks are at around 400, 
516 and 637 cm−1 on the spectra of the composite and hollow samples36. In Fig. 3c, the peaks of the ZnO at 101, 
377, 409, 436, and 1200 cm−1 are visible again the best in the case of the hollow ZnO wurtzite spheres37.

Powder XRD and SAED measurements. Figure 4 shows the powder X-ray diffractograms of the samples. 
The pure carbon spheres and the carbon-TiO2 composites (Fig. 4a and b) are amorphous, while the peaks of the 
crystalline ZnO can be seen on the carbon-ZnO composites (Fig. 4c). All hollow oxide spheres are crystalline: the 
H-TiO2-80C contained 84% anatase (ICDD 01-075-2546) and 16% rutile (ICDD 01-088-1173), the H-TiO2-250C 
was identified as pure anatase and the H-ZnO-250 was hexagonal zinc-oxide (ICDD 01-080-4199). The small 
peaks around 2Theta = 23° come from the sample holder. The electron diffraction patterns of samples H-TiO2-
250C and H-ZnO-250C also confirm that the hollow spheres are crystalline (Fig. 5).

Figure 2. FTIR spectra of the samples. The spectra of the bare CNSs, the composite and the hollow nanospheres 
are shown with (a) TiO2 deposited at 80 °C, (b) TiO2 deposited at 250 °C and (c) ZnO deposited at 250 °C.

Figure 3. Raman spectra of the samples. The spectra of the bare CNSs, the composite and the hollow 
nanospheres are shown with (a) TiO2 deposited at 80 °C, (b) TiO2 deposited at 250 °C and (c) ZnO deposited at 
250 °C.
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SEM-EDX. The composition of the carbon nanospheres, carbon-metal oxide composites and hollow oxide 
nanospheres calculated from EDX spectra are shown in Table 2 (Fig. S2). The results follow the synthesis process: 
the carbon spheres contain only carbon and oxygen; after the ALD the metal content appears and the subsequent 
burning out of the template removes the carbon. The chlorine is residue from the TiCl4 ALD precursor.

In Fig. 6a, the SEM images of the carbon nanospheres show their spherical shape and relatively uniform size 
distribution. From measurement of 100 bare carbon spheres their mean diameter is 547 nm with a deviation of 
88 nm. The spherical shape was retained both after the ALD and the burning out of the carbon templates too 
(Fig. 6b-g).

Figure 4. XRD diffractograms of the specimens. The diffractograms of the bare CNSs, the composites and 
the hollow nanospheres are shown with (a) TiO2 deposited at 80 °C, (b) TiO2 deposited at 250 °C and (c) ZnO 
deposited at 250 °C.

Figure 5. Electron diffraction of the hollow spheres. (a) H-TiO2-250C and (b) H-ZnO-250C. The numbers are 
corresponding to the Miller indices of the TiO2 and ZnO, respectively.

Sample

C O Ti Cl Zn

atomic %

Carbon spheres 77.3 22.7

C-TiO2-80C 76.1 23.2 0.7 0.0

H-TiO2-80C 0.0 72.0 27.6 0.4

C-TiO2-250C 57.4 34.5 8.0 0.1

H-TiO2-250C 0.0 76.3 23.6 0.1

C-ZnO-250C 68.6 25.9 5.5

H-ZnO-250C 0.0 39.9 60.1

Table 2. Composition of the samples from EDX measurements.
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TEM. Figure 7a demonstrates the TEM image of composite spheres, and Fig. 7b and c shows the hollow sam-
ples, where the hollow nature of the specimens is visible. The shell thicknesses from these images are comparable 
to the UV-VIS measurements (Table 1). Some shells are broken due to the sample preparation for TEM, which 
was ultrasound sonication in ethanol.

Figure 6. SEM images of the samples. (a) pure carbon spheres, (b) C-TiO2-80C, (c) H-TiO2-80C, (d) C-TiO2-
250C, (e) H-TiO2-250C, (f) C-ZnO-250C and (g) H-ZnO-250C.



www.nature.com/scientificreports/

6Scientific RepoRts | 7: 4337  | DOI:10.1038/s41598-017-04090-0

Photocatalysis. The results of the photocatalytic activity are shown in Fig. 8. The pure carbon nanospheres 
and carbon-metal oxide composites have no significant photocatalytic effect, the relative absorbance only 
decreases slightly compared to the photolysis of the bare methyl orange sample after four hours of UV light radi-
ation. This shows that the CNSs are not beneficial as co-catalyst for ALD metal oxide photocatalyst. According 
to previous results, carbon nanospheres can be beneficial for enhancing TiO2 photocatalysis8. We assume that 
in our case the CNSs behave as insulators rather than semiconductors due to the large number of heteroatoms, 
which impair the photocatalytic effect of the TiO2. The hollow metal oxide spheres have clearly beneficial effect 
on the photocatalytic degradation of the methyl orange dye. The photocatalytic property of the H-TiO2-80C 
sample is much better than the H-TiO2-250C, which can be seen from the apparent rate constant (kapp) of the 
photocatalytic activity (Table 3), which was the slope of the −ln(c/c0) - time relation by assuming pseudo first 
order reaction kinetics. One reason for this is that the H-TiO2-80C spheres contained rutile beside the anatase 
phase, which enhances photocatalysis due to their difference in the band position, in the indirect-direct nature 
of their bandgaps, and the effect of the solid-solid interface38. The other reason is that the H-TiO2-80C samples 
have thinner shells (Table 1) because of the ALD parameters (lower temperature and shorter N2 purge and H2O 
pulse times), while their size is similar, hence the specific surface area is greater in the hollow shells. This is further 
proven by the fact that after burning out the carbon template from these samples (Figure S1), according to the 
TG/DTA data, only 7.95% mass remains in the case of H-TiO2-80C, which equals to its TiO2 content. However, at 
the specimen H-TiO2-250C this mass is 30.37%. From the sample H-ZnO-250C, 42.04% remains after annealing; 
therefore its specific surface area is even smaller, albeit its photocatalytic effect is almost the same as the effect of 
the H-TiO2-80C, because in this case ALD ZnO can be a better photocatalyst than ALD TiO2

39. TiO2 and ZnO 
was also deposited on flat silicon wafers with the same parameters as on the CNSs and their photocatalytic activ-
ity was investigated (Fig. S3). They showed considerably lower photocatalytic activity, the reason for this is the 
smaller specific surface area of the flat surface compared to the nanospheres.

Figure 7. TEM images of the specimens. (a) C-TiO2-80C, (b) H-TiO2-250C and (c) H-ZnO-250C.

Figure 8. Photocatalytic activity of the samples.

Sample kapp [10−4 min−1]

H-TiO2-80C 7.979

H-TiO2-250C 3.456

H-ZnO-250C 7.530

Table 3. kapp of the hollow shell photocatalysts.
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Conclusion
We managed to prepare carbon nanospheres with a hydrothermal method. They were successfully coated for the 
first time with TiO2 and ZnO layers by atomic layer deposition. The TiO2 was amorphous and the ZnO was crys-
talline after the ALD. The subsequent removal of the CNSs created the hollow metal oxide nanospheres, which 
were all crystalline. CNSs proved to be not beneficial for photocatalysis due to the presence of heteroatoms, as 
they did not degrade significantly the methyl orange dye. The hollow nanospheres possess considerable photocat-
alytic activity, which is better with thinner shells in the case of TiO2.

Methods
Synthesis of the carbon nanospheres. The carbon nanospheres were prepared by a hydrothermal 
method as follows11. 0.15 M sucrose solution was placed into an autoclave with a volume of 175 cm3. The pH was 
set to 11 using 0.194 M NaOH solution. The reaction went for 12 hours at 180 °C under autogenous pressure. The 
resulting product was washed with warm distilled water until the dark yellow color of the filtrate faded. After that, 
the sample was washed with 5, 15, 45 V/V % ethanol-water mixture, three times with each. This was followed by 
three more washes with warm distilled water. Finally, it was placed in a drying cabinet at 70 °C for overnight. The 
resulting product was a fine black powder40.

Atomic layer deposition of the metal oxides on the carbon nanospheres. A Beneq TFS-200-186 
ALD thermal reactor was used at 1 mbar pressure to conduct the atomic layer deposition. Layers of TiO2 and ZnO 
were made with the reaction of TiCl4 and (C2H5)2Zn with H2O, respectively. The parameters of the deposition are 
shown in Table 1.

Preparation of the hollow metal oxide nanospheres. The carbon nanospheres-metal oxide compos-
ites were heated to 700 °C in a TA Instruments SDT 2960 simultaneous TG/DTA-MS device in air atmosphere 
(130 ml/min) using an open platinum crucible and 10 °C/min heating rate.

Characterization. TG/DTA-MS measurements were conducted in the above mentioned device in helium 
and air atmospheres (130 ml/min). Evolved gas analytical (EGA) MS curves were recorded by a Balzers 
Instruments Thermostar GSD 200 T quadruple mass spectrometer coupled on-line to the TG/DTA instrument. 
The on-line coupling between the two parts was provided through a heated (T = 200 °C), 100% methyl deacti-
vated fused silica capillary tube with an inner diameter of 0.15 mm.

UV-VIS reflection for film thickness and bandgap determination was measured with an Avantes AvaSpec-2048 
Fiber Optic spectrometer. Table S1 contains the thicknesses of the reference oxide films deposited on flat silicon 
wafers.

FTIR measurements were carried out between 4000 and 400 cm−1 on a Biorad Excalibur Series FTS 3000 
infrared spectrometer, in KBr pellets.

Raman spectra were made by using a Jobin Yvon Labram Raman instrument equipped with an Olympus BX41 
microscope. The laser was frequency duplicated green Nd-YAG with 532 nm wavelength. The spectra were taken 
from 100 to 1800 cm−1.

Powder XRD patterns were recorded on a PANanalytical X’Pert Pro MPD X-ray diffractometer using Cu Kα 
radiation. Crystalline phases were identified and their ratio was calculated by X’Pert HighScore Plus software.

SEM-EDX data were obtained by a JEOL JSM-5500LV scanning electron microscope. The specimens were 
fixed on the Cu/Zn alloy sample holders with carbon tape, and were sputtered with an Au/Pd conductive layer for 
the imaging. The average composition in atomic % from EDX spectra was calculated from three measurements 
on each sample.

TEM-SAED images were made on a FEI Morgagni 268 device.
Photocatalytic activity of the samples were investigated by putting 1.0 mg of them together with 3 ml aqueous 

solution of methyl orange dye (4 × 10−5 M) in quartz cuvettes. The flat samples were deposited on 0.8 × 1.8 cm3 
silicon wafers, and the wafers was immersed in the solution. After waiting one hour for the adsorption equilib-
rium, the cuvettes were placed between two parallel Osram 18 W blacklight lamps (spectrum is in Figure S4), 
5 cm from each, and were measured every half hour with a Jasco V-550 UV-VIS spectroscope for four hours. 
The decomposition of the methyl orange was followed by measuring the absorption of its most intensive peak 
(464 nm).
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A B S T R A C T

TiO2, Al2O3 and ZnO are grown by atomic layer deposition (ALD) at 80 °C on graphene oxide (GO), synthesized
by the improved Hummers’ method. The preparation steps and the products are followed by FTIR, Raman, TG/
DTA-MS, SEM-EDX, XRD and TEM-ED. Both Al2O3 and TiO2 grown with ALD are amorphous, while ZnO is
crystalline. Through decomposing methylene orange by UV irradiation it is revealed that the GO itself is an
active photocatalyst. The photocatalytic activity of the amorphous TiO2, deposited by low temperature ALD, is
comparable to the crystalline ZnO layer, which is the best photocatalyst among the studied oxides. Al2O3 used as
reference suppresses the photocatalytic performance of the GO by blocking its active surface sites.

1. Introduction

Photocatalytic composites have great potential in the field of en-
vironmental remediation, water splitting and self-cleaning surfaces
[1,2]. Among the various semiconductor oxide photocatalysts, TiO2

being stable and non-toxic is the most widely studied due to its ideal
band gap width for both half reactions of water splitting [3–5]. How-
ever, its use still faces the difficulty of its narrow light response range
limited to UV [2,6,7]. Among others, its composites with semi-
conductor-oxides or other nanomaterials, such as carbon nanos-
tructures, may enhance the photocatalytic activity. The inhibition of
recombination by promoting the charge separation, the widening of the
wavelength response range and the modifying the photocatalytic se-
lectivity are three advantages of TiO2 composites [8–11].

Carbon-based nanomaterials, such as fullerene, carbon nanotubes
(CNTs), carbon nanospheres, graphene, graphene oxide (GO) or carbon
aerogels are very attractive substrates for TiO2 composites, due to their
high surface area, good thermal and electrical properties, and me-
chanical as well as chemical stability [12]. There are several ways how
TiO2 and other semiconductor oxides can be deposited on carbon sub-
strates (e.g. sol-gel synthesis, CVD, sputtering) [13–18]. Atomic layer
deposition (ALD) is an outstanding tool as it allows the coating of
complex and high surface area nanostructures in a conformal and
homogeneous manner, with a precise control of the grown film thick-
ness at nanometer scale [19–21]. There have been several ALD

depositions on carbon substrates previously. The majority of them were
done on CNTs [19]; however, there have been also attempts on gra-
phene and graphene oxide. These latter studies involved depositing
oxides (e.g. A2O3 [22]; TiO2 [23–30]) and metals (e.g. Pt [31]). The
application of these composites included electrocatalysis [24], ion de-
tection [31], Li battery electrodes [25,29], transistors [26]. Photo-
catalytic properties were only scarcely studied, and in this case TiO2

was grown in crystalline (anatase) form onto GO [24]. The photo-
catalytic performance of ALD grown amorphous TiO2/GO composites
were not studied; however, recently it was shown that an amorphous
ALD TiO2/fullerene composite had remarkable photocatalytic activity
[32].

As substrates for ALD growth, the main disadvantage of the carbon
substrates is that the direct deposition of oxide layers is challenging due
to the chemical inertness of the surface. The films can typically nucleate
only at defect sites or at functional groups. In the case of graphene, this
can be overcome by using an NO2 layer first, which binds to the gra-
phene as a Lewis base, and it serves as nucleation center for further ALD
growth of other materials [24]. On the other hand, the GO exhibits a
rich surface chemistry, as the graphene sheet is functionalized with
chemically reactive carboxyl, hydroxyl and epoxy groups, which makes
ALD growth much easier on GO than on graphene [33]. Due to these,
GO also has attractive tunable electronic, magnetic and optoelectronic
properties. Introduction of functional groups into the graphene lattice
partially disrupts the in-plane symmetry of the carbon π-network and
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induces an optoelectronic bandgap in the electronic structure resulting
in semiconducting GO [34,35]. This semiconductor behavior of GO
might mean that GO in itself has photocatalytic activity; however, this
is still a subject of debates [11,34,35]. The reason for the controversy
can be that the exact composition and hence the electric properties of
GO strongly depend on the way of preparation. Therefore, the pre-
viously studied GO samples might have had small differences in their
properties, and thus they could show diverse activities. This underlines
the importance of a detailed characterization of GO prior to its appli-
cation [16,36–38]. Hence, this study reports the synthesis of GO by the
improved Hummers’ method, and the ALD growth of TiO2, ZnO and
Al2O3 layers on the GO substrate at low temperature (80 °C). The as-
prepared materials are studied by Fourier transform infrared spectro-
scopy (FTIR), Raman spectroscopy, simultaneous thermogravimetry
and differential thermal analysis coupled on-line with mass spectro-
metry (TG/DTA-MS), scanning electron microscopy (SEM) with energy
dispersive X-Ray analysis (EDX), X-ray powder diffraction (XRD) and
transmission electron microscopy with electron diffraction (TEM-ED).
The photocatalytic activity of bare GO and GO/oxide composites are
also tested, which allows to determine whether GO has photocatalytic
effect on its own and to compare the interaction of GO with the ALD
deposited photocatalytically active and non-active oxides. The low
temperature ALD growth resulted in amorphous TiO2, which enabled to
investigate the possible photocatalytic effect of GO/amorphous TiO2

composite. As reference, ALD ZnO is selected as photocatalytically ac-
tive crystalline semiconductor oxide, while Al2O3 as an inactive oxide
photocatalyst.

2. Results and discussion

According to the SEM images, both the GO and the GO/oxide
composites are present in micrometer scale flakes (Fig. S1). EDX mea-
surements show that the ALD doped GO composites contain only C, O
and S atoms and the corresponding metals from the ALD grown oxides
(Table 1 and Table S1). The graphite starting material had 0.01 at.% S;
therefore, the great majority of sulfur present in GO is the result of the
exfoliation reaction. The Al and Zn content of the composites is 11.9
and 10.1 at.%, respectively, meaning that the amount of ZnO is ca. 25%
larger than the Al2O3 content; nevertheless, they are in the same order
of magnitude. In contrast, even though we raised the number of the
ALD cycles from 100 to 250 when depositing TiO2, much less Ti is
detected (0.75 at.%) on the GO, because the TiO2 growth rate is lower
[39].

The vibration bands (Fig. 1) belonging to the carbon GO support are
at 3030 cm−1 (aromatic eCH), 3080 cm−1 (]CH), 1650 cm−1 (C]C),
1400 cm−1 (]CeH) and 900 cm−1 (eCH deformation) (Fig. 2)
[40,41]. The bands of the functional groups of GO are also visible in the
FTIR spectra. The main stretching bands of the carboxyl and epoxy
groups in the GO are at 1725 cm−1 (C]O) and 1050 cm−1 (CeO). The
band at 1250 cm−1 (eCeOeC) are assigned to the epoxy mode of the
lactone group. The wide stretching hydroxyl band appears at
3400 cm−1 and the OH deformation band is also present at 1400 cm−1.
As the GO sample contains sulfonyl functional groups [42], the corre-
sponding stretching vibration bands are also visible at 1250 cm−1 (SO2

asymmetric) and 1100 cm−1 (SO2 symmetric).

When oxides are grown on the GO by ALD, they can be associated
with the lattice vibration bands under 1000 cm−1 [43–45]. AleO
stretching bands are between 900 and 400 cm−1, i.e. the 900–700 cm−l

region is assigned to tetrahedral AlO4, and the proposed characteristic
frequencies of octahedral AlO6 are between 750 and 400 cm−1

[46–48]. The ZneO stretching vibration is at around 400 cm−1 [49,50].
In the TiO2 composite spectra, due to the low amount of TiO2, only
smaller peaks are visible around 600 cm−1 [9,51,52]. Hence, FTIR
spectra also confirm that the ALD process was successful with all the
oxides on GO. The intensity of the bands belonging to the carbon
functional groups decreases after the ALD; e.g. it is clearly visible in the
case of the 1725 cm−1 (eC]O) band. However, the OH vibration
bands are exceptions: after the ALD deposition these bands are as in-
tensive as before. On the one hand, the ALD process uses up the OH
functional groups; on the other hand, new hydroxyl groups appear on
the surface of the new oxide layers.

Fig. 2a shows the TEM image of the GO sheets. In the case of the
GO/TiO2 composite (Fig. 2b), because of the island type growth me-
chanism, only discrete particles form on the surface instead of a con-
tinuous TiO2 film [53]. In the case of the other oxides (Fig. 2c and d),
the ALD nucleation is easier, and the deposited oxides form continuous
films on the GO sheets [19].

Fig. 3 demonstrates the powder XRD data. The peaks at 2Θ=10,9°
(0 0 1), 43° (1 0 0), 23° and 27° are associated with the GO [54–56]. The
long amorphous like baseline between 2Θ=10–20° shows that the
graphene sheets did not reassemble. The diffractograms of the TiO2 and
Al2O3 composites do not differ from the GO, i.e., both oxides are in
amorphous phase. In contrast, ZnO is grown in crystalline form; the
additional peaks, e.g. the characteristic triple peak at 2Θ=35° and the
large peak at 2Θ=57° in the GO/ZnO composite are identified as
wurtzite ZnO phase (ICDD 00-036-1451) [50,57,58]. The crystalline
structure of ZnO as-grown by ALD is further confirmed by HRTEM and
ED images recorded about the GO/ZnO sample (Fig. S2).

It is well known that the TG curve of GO has a main mass loss step
around 200 °C, showing that the functional groups are leaving from the
surface [43,59,60]. This step is well visible on the TG/DTA curves

Table 1

EDX data of GO as well as GO/TiO2, GO/ZnO and GO/Al2O3 composites.

Element (at.%)

Sample C O S Ti Al Zn

GO 64.95 34.25 0.69
GO/TiO2 63.97 34.91 0.34 0.75
GO/Al2O3 59.94 30.34 0.86 11.85
GO/ZnO 59.10 29.34 0.58 10.06

Fig. 1. FTIR spectra of GO, GO/TiO2, GO/ZnO and GO/Al2O3.
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(Fig. 4). Based on the evolved gas analysis data, first the carboxyl,
epoxy and hydroxyl groups (m/z 18+, 28+ and 44+) are removed, and
then they are followed by the sulfonyl groups (m/z 64+). As mentioned
previously, the GO has considerable S content originating from sulfonyl
groups, which formed during the improved Hummers’ preparation
method. The oxide deposition by ALD does not change the thermal
characteristics significantly (Fig. 4b–d). The GO/TiO2 (Fig. 4b) has less
residual mass % at 900 °C than the bare GO (Fig. 4a). For GO/Al2O3

(Fig. 4c) and GO/ZnO (Fig. 4d), the residual mass at 900 °C is larger
than in GO, as the oxides do not decompose.

The photocatalytic efficiency of the GO and the GO/oxide compo-
sites is compared in Fig. 5. GO prepared by the improved Hummers’
method and then lyophilized exhibits a clear photocatalytic effect.
Immersing GO into the methyl-orange dye solution reduces the relative
absorbance (A/A0) by 40% after four hours of UV exposition [61–63].
The GO/Al2O3 composite is used as reference, because the Al2O3 itself

does not have photocatalytic effect. In the corresponding composite
Al2O3 only lowers the effectiveness of GO by covering and blocking
active surface sites. In contrast, the photocatalytic activity of GO
practically doubles when it is doped with a crystalline ZnO layer
[50,57]. This composite reveals the highest photocatalytic activity.
However, the GO/TiO2 composite has a considerable efficiency as well,
comparable to the GO/ZnO composite. This is unexpected as amor-
phous TiO2 is considered to be photocatalytically inactive. Our finding
shows that amorphous TiO2 formed by low temperature ALD on gra-
phene oxide substrate does have a photocatalytic activity. It was re-
ported recently that amorphous TiO2 thin films deposited on lotus
leaves and Si sheets by low temperature ALD also displayed a photo-
catalytic effect [20]. The exact mechanism still needs to be elucidated.
The source of the phenomenon may be, e.g. the interaction of TiO2 with
the substrate, the presence of crystalline TiO2 nanodomains in the
macroscopically amorphous TiO2, or impurities in TiO2 coming from
the ALD reaction.

The role of the GO in the photocatalysis mechanism was reported in
detail earlier in the case of GO-TiO2 composites, and similar phenom-
enon is observed in our case by the GO/TiO2 and GO/ZnO composites.
Transfer of photogenerated electrons was observed from the conduction
band of TiO2 to GO. These interacted with GO and could reduce certain
functional groups on the surface of GO. On the other hand, holes re-
acting with OH groups on the TiO2 surface yielded OH radicals, which
then could degrade the dye. [9,64] The as-resulting charge separation
contributed to an increased photocatalytic activity, compared to bare
GO or TiO2.

To check the reproducibility of the composites, the sample with the
highest activity, i.e. GO/ZnO are further investigated. In a second round
of photocatalysis with the same GO/ZnO catalyst, there is only a few
percent difference in effectiveness under UV light. It is also studied how
the structure of GO might change during photocatalysis, i.e. small
changes happen in the structure (Fig. S3); however, these do not have
significant negative effect on photocatalysis, as revealed in the repeated
test.

Fig. 2. TEM images of (A): GO, (B): GO/TiO2, (C): GO/Al2O3 and (D): GO/ZnO.

Fig. 3. XRD diffractograms of GO, GO/TiO2, GO/ZnO and GO/Al2O3.
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3. Conclusions

In this study the application of ALD has been extended to form
semiconductor oxide coatings on graphene oxide to obtain composites
for photocatalytic purposes. At the used low ALD reaction temperature
(80 °C) the TiO2 and Al2O3 grown on GO are amorphous, while a
crystalline ZnO layer is obtained. The data reported here clearly de-
monstrate that GO alone, prepared by the improved Hummers’ method,
does show photocatalytic activity. When the photocatalytically inactive

Al2O3 is deposited on GO, it blocks the active surface sites of the GO and
lowers its activity. Among the composites investigated, the GO/ZnO has
proven to be the most active; however, the amorphous GO/TiO2 com-
posite shows a comparable photocatalytic activity as well. This is in
contrast with previous findings about amorphous TiO2 deposited by
other methods. Amorphous TiO2 grown by low temperature ALD clearly
has photocatalytic activity. The exact mechanism of this phenomenon is
not clarified yet. Its source might be, e.g. the interaction of TiO2 with
the substrate, the presence of crystalline TiO2 nanodomains in the

Fig. 4. TG/DTA-MS results in He atmosphere: (A): GO, (B): GO/TiO2, (C): GO/Al2O3, (D): GO/ZnO.
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macroscopically amorphous TiO2, or impurities in TiO2 coming from
the ALD reaction. Low temperature ALD of photocatalytic amorphous
TiO2 clearly has a high potential, and can be used for coating highly
structured heat sensitive substrates with self-cleaning photocatalytic
films.

4. Experimental section

4.1. Preparation of GO suspension

Graphene oxide (GO) was obtained by the improved Hummers’
method [65] from natural graphite (Graphite Tyn, GK, China). The
pristine GO suspension was purified and mildly exfoliated by centrifu-
ging (Jouan BR4i Multifunction Centrifuge, Thermo Scientific, USA) 5
times (7000g) with 1M HCl and 6–9 times (15100g) with doubly dis-
tilled water in order to remove unreacted graphite and inorganic salts.
After the final washing and centrifugation step a light brown suspension
with a GO nanoparticle content of 1 w/w% was obtained.[66]

4.2. Lyophilisation of the GO suspension

The suspension was frozen in liquid N2. Then the pressure was re-
duced to 1 Pa and the sample was kept at −35 °C for 3 days, allowing
the frozen water in the material to sublimate. The solid GO obtained
was stored at room temperature in dark.

4.3. Atomic layer deposition on GO

TiO2, ZnO and Al2O3 were deposited on the freeze-dryed GO using
H2O as well as Ti(OC3H7)4, Zn(CH3-CH2)2, Al(CH3)3 as precursors for
TiO2, ZnO and Al2O3, respectively, in a Picosun SUNALE R-100 ALD
reactor. The pulse and purge times were 0.5 s and 15 s, respectively, for
both the metal and O precursors. All the depositions were carried out at
80 °C. 250 ALD cycles were used for TiO2 and 100 cycles for the ZnO
and Al2O3 layers.

4.4. Characterization

SEM-EDX data were obtained by a JEOL JSM-5500LV scanning
electron microscope after sputtering an Au/Pd layer on the samples. Au
and Pd were not shown in EDX evaluation. The average EDX data re-
ported here were calculated from 3 measured areas.

FTIR measurements were carried out in the 4000 and 400 cm−1

range on a Biorad Excalibur Series FTS 3000 infrared spectrometer. The

300mg KBr pellets contained 1.0mg of the samples. 64 measurements
were accumulated into one spectrum.

TEM images were taken with a JEOL 3010 transmission electron
microscope operating at 300 keV. Prior to the measurements, the
samples were dispersed in EtOH, and then deposited on Cu grids cov-
ered with a 10 nm Formvar film. HRTEM and ED images were made by
a FEI Technai G2 X-TWIN TEM (200 kV) device.

Powder XRD patterns were recorded on a PANanalytical X’Pert Pro
MPD X-ray diffractometer using Cu Kα radiation.

TG/DTA measurements were conducted on a TA Instruments SDT
2960 simultaneous TG/DTA device in He atmosphere (130mL/min)
using an open platinum crucible and 10 °C/min heating rate. EGA-MS
(evolved gas analytical) curves were recorded by a Balzers Instruments
Thermostar GSD 200 T quadruple mass spectrometer (MS) coupled on-
line to the TG/DTA instrument. The on-line coupling between the two
parts was provided through a heated (T= 200 °C), 100% methyl de-
activated fused silica capillary tube (inner diameter of 0.15mm).

4.5. Photocatalysis

The photocatalytic activity of the GO/semiconductor oxide com-
posites was determined from their methyl orange (MO) degradation
capability under UV light. 1.0 mg composite was suspended in 3mL
4×10−5mol/L methyl orange solution in a 4mL quartz cuvette. The
suspensions were kept in dark for 90min to reach adsorption equili-
brium (Fig. S4). Then the cuvettes were placed in between two parallel
UV lamps (Osram 18W UV-A blacklights), at 5 cm away from each
lamp. The decomposition of methyl orange was followed by the ab-
sorbance of its 464 nm peak in every 30min by a Jasco V-550 UV–VIS
spectrophotometer at room temperature. To test the reproducibility of
the results, after the first photocatalysis reaction with the GO/ZnO
sample, the used MO solution was removed and replaced with a fresh
one. According to the first photocatalytic test with GO/ZnO, when
1.0 mg composite was suspended in 3mL 4×10−5mol/L methyl or-
ange solution, the GO-ZnO composite decomposed more than 80% of
the dye. Due to this, only 0.4 mg of GO-ZnO composite was suspended
in 3mL 4×10−5mol/L methyl orange solution in the case of the re-
producibility tests to get more comparable results and not to reach too
low dye concentrations to measure.
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Abstract 

 

Monolithic structured TiO2/aerogel composites were prepared from resorcinol-formaldehyde 

polymer aerogel (RFA) and its carbon aerogel (RFCA) derivative. A resorcinol-formaldehyde 

hydrogel was synthesized in a sol-gel reaction and transformed into polymer aerogel by 

supercritical drying. The RFA was converted to carbon aerogel by pyrolysis at 900 °C in dry N2. 

Amorphous and crystalline TiO2 layers were grown from TiCl4 and H2O precursors by atomic 

layer deposition (ALD) at 80 °C and 250 °C, respectively, on both RFA and RFCA. The substrates 

and the composites were studied by N2 adsorption, TG/DTA-MS, Raman, SEM-EDX and TEM 

techniques. Their photocatalytic activity was compared in the UV catalyzed decomposition 

reaction of methyl orange dye.  
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1. Introduction 

 

Beside crystalline carbonaceous nanomaterials such as fullerene, graphene, graphene oxide, 

nanodiamond, carbon nanospheres, carbon nanotubes; mesoporous carbon aerogels have 

attracted a great deal of attention. Carbon aerogels, available also in monolithic form, have 

several favorable properties, for example they can be used as adsorbents or as substrates for 

catalysts, because of their robustness and high specific surface area [1,2]. They are also 

excellent thermal and phonic insulators, while conduct electricity. These properties can be 

tuned through their synthesis conditions. [3–7]  

Resorcinol-formaldehyde (RF) organic aerogels, that Pekala and co-workers synthetized for 

the first time [8], undergo two main stages during preparation. In the first stage a hydrogel is 

prepared by a sol-gel process and in the second stage after drying the aerogel is obtained. The 

resorcinol-formaldehyde polymer aerogel becomes a carbon aerogel in a consecutive third 

stage, which is carbonization occasionally followed by activation. Depending on the conditions 

carbonization or activation influence the structural and performance characteristics, like the 

specific surface area, significantly [9–12].  

Photocatalytic carbon nanocomposites have great potential in the field of environmental 

remediation, water splitting and self-cleaning surfaces [13,14]. Among the various 

semiconductor oxide photocatalysts TiO2 is researched widely, due to being stable and 

nontoxic. TiO2 has ideal band gap width for the half reactions of water splitting and its 

composites with other nanomaterials, such as carbon nanostructures, may enhance the 

photocatalytic activity. However, its use still faces some difficulties, such as a narrow light 

response range limited to UV. The carbon nanostructure inhibits the recombination by 

promoting the charge separation as an electron acceptor. This effect and the widening of the 

wavelength response range through Ti-O-C bonds as well as modifying the photocatalytic 

selectivity are three advantages of TiO2 composites [3,15–18]. Moreover, a number of studies 

indicates that nanoporous or nanostructured carbon materials, such as activated carbon or 

graphene-oxide, show significant photocatalytic activity by themselves, even when compared 

to titania. The origin of this phenomenon is said to be that they behave as semiconductors. 

Their electric properties depend on their oxidized/reduced states and the number and nature 



of their functional groups. Nevertheless, the photocatalytic activity of carbon nanostructures 

needs considerable further studies [19–24]. 

There are several ways how photocatalytic oxide layers can be deposited on monolithic 

substrates as the aerogels (e.g. sol-gel synthesis, CVD, sputtering) [18]. However, the coating 

of these aerogels still faces some challenges, because of their narrow pore size and high 

surface area. Atomic layer deposition (ALD) is a surface controlled, gas phase deposition 

technique and it enables the coating of complex nanostructures in a conformal and 

homogeneous manner, with a precise control of the grown film thickness at nanometer scale 

[25–30]. Therefore it is an ideal tool to coat uniformly polymer and carbon aerogels. By now, 

there have been several ALD depositions of semiconductor oxides on carbon substrates [3,31], 

however; there have been only a few metal and semiconductor oxide depositions on aerogels 

[32–35], and these composites were not used as photocatalysts, to the best of our knowledge. 

Hence, our aim was to prepare polymer and carbon aerogel/TiO2 composites from resorcinol-

formaldehyde aerogel (RFA) and its carbon aerogel (RFCA) derivative by ALD. The RF hydrogel 

was prepared by sol-gel method from resorcinol and formaldehyde. In the second stage the 

wet gel was dried in supercritical CO2 to obtain the polymer aerogel (RFA). The carbon aerogel 

(RFCA) was obtained by pyrolyzation at 900 °C. TiO2 was grown from TiCl4 and H2O precursors 

at 80 °C and 250 °C on both RFA and RFCA aerogels by ALD. Deposited at 80 °C, the TiO2 was 

amorphous, while at 250 °C it was crystalline. The substrates and the composites were 

examined by several techniques: N2 adsorption, TG/DTA-MS, Raman, SEM-EDX and TEM. To 

test the application of the composites their photocatalytic properties were studied. The 

decomposition of methyl-orange dye under UV radiation was followed by UV-Vis technique. 

 

2. Materials and Methods 

 

2.1. Preparation of resorcinol-formaldehyde polymer aerogel (RFA) 

RF polymer hydrogel was prepared by the method of Pekala modified by Lin and Ritter. The 

aqueous precursor solution contained resorcinol (R) (Merck), formaldehyde (F) (37 % aq. 

solution, Merck) and sodium carbonate (C) (Reanal) as catalyst [8,9]. The R/F and R/C molar 

ratios were 0.5 and 50, respectively, and the overall concentration of the solution was 

5 w/w%. The initial pH was adjusted to 6.0 with diluted HNO3. After 30 min stirring the sol was 

sealed into glass vials (i.d. 4 mm, length ca. 10 cm) and cured at 85 °C for 7 days. Over the one-



week period the initially colorless solution became brick red as the RF hydrogel was forming. 

After the seven-day incubation the water content of the hydrogel rods was exchanged to 

acetone, which was removed by supercritical CO2 to yield the polymer aerogel. 

 

2.2. Preparation of the carbon aerogel (RFCA)  

Polymer aerogels were converted to carbon in a rotary quartz reactor for 1 h under high purity 

dry nitrogen flow (99.996 %, Linde, 25 mL/min) at 900 °C. 

 

2.3. Atomic layer deposition on the substrates 

TiO2 was deposited on the aerogel substrates in a Beneq TFS-200-186 flow type thermal ALD 

reactor using TiCl4 and H2O as precursors. The pulse times were 0.3 s for both the metal and 

oxygen precursors, 3 s for the nitrogen purge between them, and 200 ALD cycles were used. 

The depositions were carried out at 80 °C and 250 °C, the pressure in the reactor was 1 mbar. 

 

2.4. Characterization 

TG/DTA-MS measurements were conducted on a TA Instruments SDT 2960 simultaneous 

TG/DTA device in He atmosphere (130 mL /min) using an open platinum crucible and 

10 °C/min heating rate. EGA-MS (evolved gas analytical) curves were recorded by a Balzers 

Instruments Thermostar GSD 200T quadruple mass spectrometer (MS) coupled on-line to the 

TG/DTA instrument. The on-line coupling between the two parts was provided through a 

heated (T=200 °C), 100 % methyl deactivated fused silica capillary tube (inner diameter of 

0.15 mm). 

SEM-EDX data were obtained by a JEOL JSM-5500LV scanning electron microscope after 

sputtering an Au/Pd layer on the samples. The average EDX data (neglecting the sputtered 

layer) were calculated from 6 measured points at each sample. 

Powder XRD patterns were recorded on a PANanalytical X’Pert Pro MPD X-ray diffractometer 

using Cu Kα radiation. 

TEM images were taken with a FEI Morgagni 268 transmission electron microscope operating 

at 300 keV. Prior to the measurements. The samples were dispersed in EtOH, dropped on Cu 

grids and covered with a 10 nm Formvar film.  



Raman spectra were collected with an Olympus BX41 microscope combined with a Jobin Yvon 

Labram microspectroscope using a frequency duplicated green Nd-YAG laser with a 

wavelength of 532 nm. The spectra were taken in the 100 to 1800 cm-1 range. 

Nitrogen adsorption was measured at -196 °C with a NOVA 2000e (Quantachrome) computer 

controlled volumetric gas adsorption apparatus. Pre-treatment of the samples was performed 

at 100 °C at 3 x10-4 mbar pressure for 24 h. The apparent surface area (SBET) was calculated 

from the Brunauer–Emmett–Teller (BET) model. The NLDFT equilibrium model with slit/pore 

geometry gave the best fit for the pore size distribution of the carbon aerogel. As no kernel is 

available for polymers and TiO2 doped substrates, the same model was used to estimate the 

pore size distribution of all the composites. 

Diffuse reflectance spectra were collected was between 250 and 800 nm on a JASCO V-750 

UV-VIS spectrophotometer equipped with an integrating sphere. The reference material was 

BaSO4. 

Photoluminescence spectra were recorded on a Edinburgh Instruments FS5 

spectrofluorometer, using four different excitation wavelengths: 320, 380, 480 and 600 nm. 

For photocurrent tests, the samples were placed on interdigitated platinum electrodes on 

Al2O3 substrates. The resistance was measured by a Keithley 616 Digital Electrometer with and 

without UV light irradiation. The light source was the same as the UV light used for the 

photocatalytic experiments, and it was 2 cm away from the samples. 

X-ray photoelectron spectra (XPS) were taken on a PHOIBOS HSA3500 100 R6 machine. The 

specimens were put on silicon sample holders. The data were evaluated by CasaXPS software 

using Shirly background. 

 

2.5. Photocatalysis  

The photocatalytic activity of the RFA and RFCA composites was determined from their methyl 

orange (MO) degradation capability under UV light at 25 °C. In a 4 mL quartz cuvette 1.0 mg 

sample was suspended in 3 ml 4×10-5 mol/L MO solution. The RFA related samples were kept 

in dark for 90 minutes to reach constant absorbance. In order to obtain reliable photocatalysis 

data on the RFCA related gels, the initial MO concentration was doubled (8x10-5 mol/L) and 

the suspensions were kept in dark for 24 h. After the dark adsorption the cuvettes were placed 

between two parallel UV lamps (Osram 18 W UV-A blacklights), 5 cm away from each lamp. 

The decomposition of MO was followed by measuring the absorption at 464 nm in every 



30 min by a Jasco V-550 UV-Vis spectrophotometer. The relative absorbance (the absorbance 

after an irradiation time t, related to the absorbance at t=0) was calculated so that the results 

could be compared. For reference material, Degussa P25 TiO2 was used. 

 

3. Results and discussion 

 

The thermoanalytical curves of the RFA and RFCA substrates are presented in Figure 1. When 

heating the RFA in inert He atmosphere to 900 °C, it goes through a significant mass loss, i.e. 

79.8 % (Figure 1. A), which is due to the release of the retained solvent and at higher 

temperature to the degradation of the polymer allowing the detection of water, carbon 

monoxide and dioxide. Basically, a similar process takes place when the RFA is converted to 

RFCA in inert N2 atmosphere. At the relatively low temperature (80 and 250 °C), where the 

ALD was performed, the mass loss of the RFA is only a few percent, i.e. the polymer gel is 

hardly damaged. Hence, at the chosen ALD reaction temperatures there are sufficient 

remaining polar nucleation sites for the deposition [36,37]. Upon annealing the RFCA has a 

considerably lower mass loss, only 25.1 % at 900 °C (Figure 1. B). Although this substrate is the 

pyrolyzation product of RFA, some of the degradation products might be entrapped in the 

matrix. Moreover, when the as-prepared RFCA comes in contact with ambient air after cooling 

down in nitrogen, it could react with the atmospheric oxygen. Accordingly, H2O, CO and CO2 

can be still detected due to the decomposition of the functional groups of RFCA.  

SEM images were taken about the substrates and the composites (Figure S1). Based on EDX 

data (Table 1 and Table S1), the estimated O content is considerably lower and the C content 

is much higher in the RFCA than in the RFA, showing the effect of pyrolysis. These pictures 

reveal the porous 3D structure of the RFA and RFCA aerogels formed by interconnected 

spherical building units. The ALD TiO2 films deposited at both 80 and 250 °C uniformly coat 

elementary spherical beads of both RFA and RFCA. According to EDX data, Ti was detected in 

all the deposited samples, i.e. the TiO2 growth was successful on both substrates at both 

temperatures. Moreover, the O content increased in the composites, a sign of the as-

deposited oxide material. Traces of Cl were also detected in the composite samples; as 

residual impurity from the TiCl4 precursor.  

The apparent surface area of the samples was determined by N2 adsorption using the BET-

model (Table 2). The estimated effect of the carbonization and ALD on the pore size 



distribution is shown in Figure S2. Due to the pyrolyzation process the surface area of the 

carbon aerogel became three times higher, compared to the polymer aerogel. In the case of 

the RFA the deposition of the ALD oxide did not change SBET remarkably; the surface area of 

the composites only differs a few 10 m2/g smaller than for the bare RFA. In contrast, the TiO2 

deposition on the RFCA substrate lowered its surface area to its 3/4. The reason for this is that 

the density of RFA is ca. 0.1 g/cm3 and that even lowers during the carbonization process [8]. 

Crystalline anatase TiO2 has a density of 3.9 g/cm3 [32]. When a high density oxide is deposited 

on a light weight material, and there is no significant change in the morphology, the average 

density increases, leading to a decrease in the specific surface area [39–41].  

The TEM images taken of the composites deposited at 250 °C are presented in Figure 2. The 

RFA and RFCA substrates have similar porous structure, featuring the 3D network of beads. In 

Figure 2a we can see the as-grown oxide layers on the RFA substrate, showing the excellent 

quality of ALD deposited layers. On Figure 2b the RFCA/TiO2 composites are shown. Here, in 

some cases island type growth mechanism is visible. The thickness of the layers was 

approximately 7 nm in the case of RFA/TiO2/250, and around 5 nm for the RFCA/TiO2/250. 

Figure 3 shows the Raman spectra of the samples. The characteristic D (diamond/defect, sp3, 

1582 cm-1) and G (graphite, sp2, 1332 cm-1) carbon peaks appear on all spectra. The RFA 

polymer certainly contains abundant amount of heteroatoms, it is less structured and the D 

and G peaks are wider (Figure 3a). As the result of the pyrolysis the RFCA has more defined D 

and G peaks (Figure 3b) [39–41]. In the composites, the crystalline TiO2 has characteristic 

Raman peaks, among them the 141 cm-1 is the most significant [42]. Both composites 

deposited at 250 °C contain this distinguishable, intensive 141 cm-1 peak, but the ones grown 

at 80 °C do not. This means that the oxide layers grown at 250 °C are crystalline (anatase), 

while the ones deposited at 80 °C are amorphous [42]. Examples of amorphous TiO2 deposited 

by low temperature ALD can be found in the literature [28,43–45].  

Based on the powder XRD data both the polymer and carbon aerogels are amorphous (Figure 

S3). At this scale the aerogels are not arranged in a highly ordered structure; therefore, the 

amorphous nature of the substrates is expected. Deposited at 80 °C, the TiO2 is amorphous, 

while at 250 °C it is crystalline (anatase). Unfortunately, no TiO2 peaks could be detected 

probably due to the low amount of TiO2 deposited. 

Diffuse reflectance spectra in Figure S4 shows that the RFA absorbs light uniformly below 

500 nm, while above that the absorbance decreases, as it is an orange colored material. After 



TiO2 deposition, the color and the spectrum remain similar, but the absorption edge of the 

TiO2 appears around 390 nm. The RFCA is black, even after the atomic layer deposition of TiO2; 

thus, the RFCA and its TiO2 composite absorb light across the entire measured wavelength 

range. The absorption edge of the titania is not visible in this case. 

Photoluminescence spectra (Fig. S5-8) depict no activity for the RFA and RFCA. Although TiO2 

by itself is usually active in photoluminescence, no activity was observed from samples 

RFA/TiO2/250°C and RFCA/TiO2/250°C. No TiO2 related peaks are visible, because it is present 

only as a very thin layer on the aerogel substrates. There were no photoluminescent peaks 

related to the interaction between the aerogels and the TiO2 as well. 

In the photocurrent measurements, anatase TiO2 (Sigma-Aldrich) was tested for reference, 

and it revealed a clear photoelectric effect. Its resistance decreased from 31.4 GΩ to 22.1 GΩ 

under UV light (30 % change), because of the generated charge carriers. RFA had no 

photoelectric response; its resistance was 25.4 GΩ and stayed the same under UV irradiation. 

After TiO2 deposition, the RFA/TiO2/250°C showed obvious photocurrent, as its initial 20.1 GΩ 

resistance decreased to 15.5 GΩ under UV light, which corresponded to a 23 % reduction. The 

carbonized aerogel, the RFCA was a significantly better conductor with its 20 kΩ resistance, 

compared to RFA, however, it was not affected by the UV light. The composite 

RFCA/TiO2/250°C had base 0.65 MΩ resistance. In the case of this sample, no photoelectric 

effect was observable under UV irradiation. This composite had much lower initial resistance 

than the as-deposited anatase TiO2. Although the photogenerated charge carriers improved 

the conductivity of the TiO2 layer, this was such a small effect compared to the much more 

conductive RFCA substrate, that it was below the detection limit. 

XPS spectra could only be taken from the RFA and RFCA (Fig S9-10), while from the Ti 

containing composites not. Table 3 shows the relative amount of the different carbon bonds 

on samples RFA and RFCA. The amount of C-C bonds increased after the carbonization process, 

as the amount of C-O-C and O-C=O decreased, but they are still present on the RFCA. The 

measured Si signal is explained with the silicon sample holder.  

The photocatalytic activity is affected by various experimental conditions, i.e., the surface 

area, the number of active sites, the concentration of the dye molecules present, the 

occupation of the active centers, the orientation of the adsorbed dye, the kinetics of the 

adsorption, decomposition and the desorption of the degradation products, the diffusion and 

local pH conditions, etc. Moreover, the mechanism of the catalysis might be different on the 



chemically significantly different surfaces. Even in the case of chemically similar species 

various crystalline forms show drastically different activity. Although the SEM images show a 

continuous layer deposition, it cannot be excluded that the MO molecules have access directly 

to the substrate surface as well. 

In our experiments prior to the catalytic test the adsorption equilibrium of the dye molecules 

was practically achieved, nevertheless, with the different samples it resulted in different 

surface coverage. The whole UV-Vis spectrum was recorded each time to follow the 

concentration of the remaining MO. The position of the maximum was always at 464 nm.  

The results of the photocatalytic test are demonstrated in Figure 4. Figure 4a shows that the 

RFA alone degrades the MO dye slightly under UV light [46]. This photocatalytic effect 

becomes more significant after growing TiO2 on the RFA substrate [39,40,47]. Due to the 

relatively similar surface area the results can be directly compared. Even the 80 °C ALD TiO2 

containing composite has a stronger photocatalytic activity with the amorphous oxide layer. 

The RFA composite with the crystalline anatase TiO2 proved to be the most effective among 

them, as anatase is known to have high photocatalytic activity. 

In the case of the RFCA composites more effective photocatalytic activity was achieved than 

in the case of the RFA, due to the higher surface area and more active reaction sites of the 

substrate (Figure 4b). Unexpectedly, the bare RFCA substrate was proved to be more active 

photocatalyst than its composites. According to the N2 adsorption data (Table 2) the TiO2 

deposition reduces the apparent surface are of the RFCA substrate. Since for the 

photocatalytic measurements samples with identical mass were used, the surface area and 

perhaps the number of active sites were lower in the samples after the ALD oxide growth. To 

compensate this, the relative absorbance was normalized to the surface area to get 

comparable results. The 80 °C RFCA composite was used as the base of the normalization, e.g. 𝐴’ 𝑅𝐹𝐶𝐴 𝑇𝑖𝑂2 (250 °𝐶) =𝐴 𝑅𝐹𝐶𝐴 TiO2 (250°C) *S 𝑅𝐹𝐶𝐴 𝑇𝑖𝑂2 (250 °𝐶) /S 𝑅𝐹𝐶𝐴𝑇𝑖𝑂2 (80 °𝐶). The normalized 

photocatalytic data for RFCA and their composites can be found in Figure 4c. Now, based on 

the compensated curves the 80 °C composite with the amorphous TiO2 is a better 

photocatalyst than the RFCA substrate. However, the 250 °C ALD TiO2 coated RFCA composite 

still has lowest photocatalytic activity, compared to the bare RFCA. As was demonstrated on 

the TG/DTA-MS curves (Figure 1b) the RFCA loses functional groups, when heated to 250 °C, 

and this may have a deteriorating effect on photocatalysis. In the case of RFA, when heated 

to 250 °C, still considerable amount of heteroatoms are there in the structure (Figure 1a). To 



test this, the bare RFCA was heated to 250 °C in N2 atmosphere to simulate the effect of heat 

treatment on the substrate during the ALD process. We presumed that this heat treatment 

does not change the BET surface area. This heated substrate was also tested for photocatalytic 

activity and normalized with the specific surface area of the RFCA substrate. After the 250 °C 

inert atmosphere annealing, the photocatalytic activity of the RFCA decreased. Now, 

compared to annealed RFCA, the composite with the 250 °C ALD deposited anatase TiO2 

shows a better performance, demonstrating that the deposited oxide layers increased the 

photocatalytic activity of the RFCA substrate. Interestingly, the RFCA/80 °C amorphous TiO2 

composite is more active photocatalyst, than the RFCA/250 °C crystalline TiO2 composite. This 

might be explained by i) the sample contains less TiO2 and in spite of the visibly continuous 

coverage, the MO molecules have also access to the reactive photocatalytic sites of RFCA; ii) 

the TiO2 is much better distributed and provide more advantageous access to the catalytic 

decomposition. Nevertheless, the fact that amorphous TiO2 grown by ALD has photocatalytic 

effect is an unexpected result. TiO2 was considered to be an active photocatalyst only in 

crystalline form. Recently, amorphous TiO2 grown by low temperature ALD on lotus leaf [28] 

or on C60-OH [45] also showed also photocatalytic property. Our present result is a further 

support for this phenomenon.  

 

4. Conclusions 

 

In this study the application of the atomic layer deposition was extended for depositing TiO2 

on resorcinol-formaldehyde aerogel (RFA) and carbon aerogel (RFCA) substrates to obtain 

composites for photocatalytic purposes. The samples were studied by N2 adsorption, TG/DTA-

MS, Raman, SEM-EDX and TEM. The aerogels were made up by a 3D chain of spherical beads. 

Due to the low ALD temperature at 80 °C, the TiO2 deposited on both substrates was 

amorphous, while grown at 250 °C it was in crystalline anatase phase. The RFA had negligible 

photocatalytic activity, while the crystalline TiO2 deposited on it increased it significantly, and 

even the amorphous TiO2 had observable photocatalytic property. Our results clearly 

demonstrate that the RFCA substrate alone has photocatalytic activity, owing to its higher 

specific surface area and semiconductor nature. When RFCA was covered with amorphous or 

crystalline TiO2 by ALD, unexpectedly the photocatalytic activity decreased. This was 

rationalized by that due the oxide coating the average density and hence the specific surface 



area of the RSCA decreased, yielding a lower photocatalytic performance. In addition, the heat 

treatment of the RFACE substrate during the ALD reaction at 250 °C resulted loss of functional 

groups and photocatalytic reactive sites. When the decrease in specific surface area and the 

annealing effect were compensated, it was obvious that the ALD TiO2 layers improved 

significantly the photocatalytic activity of RFCA. All carbonized samples showed better activity 

than the reference P25 TiO2. 

As a conclusion, when porous carbon nanostructures are coated by ALD oxide layers, several 

factors have to be taken into account when studying the composites in various applications. 

The ALD layer might improve certain properties or provide new functionalities. However, the 

change in overall density and hence in specific surface are must be paid attention to, and it 

might be considered how much the heat treatment, which the substrate receives during the 

ALD reaction, might change the functional properties of the substrates.  

Interestingly, photocatalytic property of amorphous TiO2 grown by ALD was confirmed. It is 

obvious that low temperature ALD of photocatalytic amorphous TiO2 has a high potential, and 

can be used in e.g. coating highly structured heat sensitive substrates with self-cleaning films. 
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Figures 

 

 

Figure 1. TG/DTA-MS results of (A): RFA and (B): RFCA substrates. 

 

  

 

Figure 2. TEM pictures of (A): RFA/TiO2/250°C and (B): RFCA/TiO2/250°C composites 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Raman spectra of the RFA and RFCA substrates and their composites 

 

 

Figure 4. Photocatalytic results of (A): RFA and its composite, (B): RFCA and its composites 

and (C): specific surface area and heating corrected data of RFCA and its composites. 

  



Tables 

 

Sample 
Element (atom %) 

C O Cl Ti 

RFA 77.5 22.5 0.0 0.0 

RFA/TiO2/80°C 73.0 26.0 0.2 0.7 

RFA/TiO2/250°C 64.3 32.6 0.3 2.9 

RFCA 94.7 5.3 0.0 0.0 

RFCA/TiO2/80°C 91.8 7.8 0.1 0.3 

RFCA/TiO2/250°C 89.3 8.7 0.3 1.8 

 

Table 1. EDX data of the samples  

 

 

Sample 
SBET 

m2/g 

RFA 262 

RFA/TiO2/80°C 242 

RFA/TiO2/250°C 232 

RFCA 870 

RFCA/TiO2/80°C 615 

RFCA/TiO2/250°C 645 

 

Table 2. Apparent surface area (SBET) of the samples 

 

Bond Concentration in sample (%) 

 RFA RCA 

C-C 65.11 77.54 

O-C=O 6.87 4.23 

C-O-C 18.37 14.90 

C-Si 9.66 3.32 

 

Table 3. XPS results 
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