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1. Bevezetés és irodalmi háttér 

A szén nanoszerkezetek képviselik a nanoanyagok egyik legsokrétűbb csoportját, tulajdonságaik és 

felhasználásuk rendkívül széles skálán változnak, ezért nanotechnológiával foglalkozó kutatók 

érdeklődésének fókuszában a szén különböző megjelenési formái már a felfedezésüktől fogva szerepelnek. 

Ezen szén nanoszerkezetek közé sorolják a fullerént, a szén nanocsöveket (CNT), a grafén-oxidot (GO), 

redukált grafén-oxidot (rGO), az aerogéleket, szén nanogömböket, a nanogyémántot és egyéb olyan szén 

szerkezeteket, amelyek egyik mérete a nanométeres mérettartományba tartozik. Ez a mérettartomány 

egybeesik az elektronikai ipar mai miniatürizálási céljaival is, és ez csak fokozza a szén nanoanyagok iránti 

érdeklődést. Népszerűvé válásuk kezdetét a fullerén C60 (1985) és a szén nanocsövek (1991) valamint a 

grafén (2004) felfedezése jelentette [1]. Szerkezetük és sokféleségük valamint sok esetben meglehetősen 

egyedi fizikai-kémiai tulajdonságaik, mint például egyes esetekben magas hőmérsékletű szupravezetés, 

egyenirányító-képesség, vagy rendkívül nagy fajlagos felület, miatt számos felhasználási területük van [2–

4]. 

Az utóbbi évtizedben a félvezető-oxidokon alapuló fotokatalízis (pl: TiO2, ZnO, Fe2O3 és CdS) iránti 

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

oxidokkal végzett katalízis a heterogén katalízisek közé sorolható. A heterogén fotokatalízisben új időszak 

kezdetét jelöli, mikor 1972-ben Fujishima és Honda igazolta TiO2 elektródokon a víz bontását. A 

legelterjedtebben a TiO2-t alkalmazzák fotokatalitikus kísérletekhez, mivel ez stabil, olcsó és nem toxikus. 

Félvezető-oxidként a TiO2 kiemelkedő fotokatalizátor, mely energiaszintjei lehetővé teszik, hogy a 

vízbontás mindkét félreakcióját katalizálja. Azonban a TiO2 csak UV besugárzás hatására aktiválódik, ami 

lényegesen korlátozza a napfény hasznosítását [5–7]. Az aktivitásának további növelésének céljából a TiO2-

ot adalékolni szokták heteroatomokkal (pl. C, N, stb.) vagy kompozitot készítenek belőle más félvezető-

oxidokkal, szerves molekulákkal és szén nanoszerkezetekkel, hogy az abszorpció spektrumát az UV 

tartományból eltolják a láthatóba. A másik lehetőség az aktivitás növelésére a rekombináció csökkentése, 

amit ugyancsak kompozitok képzésével lehet elérni (pl. nemesfémek, szerves molekulák, szén 

nanoszerkezetek). Rekombináció során egy az abszorbeált foton által keltett elektron-lyuk pár nem vesz 

részt a fotokatalitikus reakcióban, hanem találkozik a rácsban, ami mindkét töltéshordozó megszűnését 

eredményezi  [8,9]. 

Egy másik elterjedten használt félvezető oxid a cink-oxid, mely 3,3 eV-os tiltott sáv szélessége és a 

fotokatalízis során létrejövő elektron-lyuk közötti exciton 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 fotokatalízisben azért nagy a jelentősége, mert sok esetben nagyobb 

fotokatalitikus aktivitást mutatott, mint a jobban kutatott TiO2, emellett a ZnO kvantumhatásfoka is 

nagyobb [10–12]. 

A szén nanoszerkezet/félvezető-oxid kompozitok ígéretes anyagok a jövőre nézve, mivel általuk jobb 

fotokatalitikus hatékonyság érhető el, és lehetőséget nyújtanak új fotokatalitikus rendszerek fejlesztésére. 

Azon kívül, hogy nagy fajlagos felületükkel segíthetik a szennyezők adszorpcióját és a félvezető-oxidok 

immobilizációját, a szén nanoszerkezetek is segíthetik a fotokalizátorokat például a rekombináció 

gátlásával vagy látható fényre érzékenyítéssel. 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. 
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 A fotokatalizátorok és hordozóik esetében a nagy fajlagos felület és a nanoméret előnyt jelent a 

mechanizmus szempontjából, mivel így hatékonyabban kötik meg a szennyező anyagokat [13]. Példaként 

a fullerén jó elektron akceptor tulajdonsága, elektronszerkezete és az, hogy az elektronok felvétele és 

leadása nem okoz jelentős szerkezeti változást, teszi a C60 fullerént igen alkalmas szubsztráttá fotokotalikus 

kompozitokban [14,15]. A grafén kompozitjaiban szintén elektron akceptorként viselkedik. Így 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. További szén 

nanoszerkezetek esetén is máig vizsgált kérdés, hogy van-e önálló fotokatalitikus aktivitásuk, és hogyan 

segíthetik a fotokatalitikus mechanizmust [16–19]. 

A legalapvetőbb szintézis eljárások, melyek alkalmasak a szén nanoszerkezet/félvezető-oxid 

kompozitok előállítására, a szol-gél eljárás [20] , a termális oxidáció, a hidrotermális módszer, a kémiai 

gőzfázisú rétegleválasztás (CVD) [21], a fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD) és az elektroforézises 

leválasztás (EPD) [22], valamint az újabb, általam is alkalmazott technika, az atomi rétegleválasztás (ALD) 

[23].  

Az 1990-es években, a félvezető iparban a folyamatos miniatürizálás során egyre inkább igény 

mutatkozott a szilícium alapú mikroelektronikában az 1-10 nm vastag rétegek precíz növesztésére, 

különösen a nagy dielektromos permittivitású oxidok (pl. HfO2) területén, ekkor került előtérbe az ALD. 

Így először az ezen a területen érdekes félvezető-oxidok és szulfidok rétegeinek létrehozására születtek 

megoldások. Mára már az ALD-vel  megvalósítható elemi fémek, oxidok, szulfidok és nitridek leválasztása, 

valamint speciális szerkezetű kristályos, mikrokristályos vagy amorf rétegek létrehozása is [23]. Maga az 

ALD leválasztási folyamat négy elkülöníthető lépésből áll össze, melyek ciklikusan ismétlődnek. 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 

rétegleválasztástól, hogy 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. A módszer segítségével a filmvastagságot a ciklusok 

számának növelésével pontosan lehet szabályozni, és egyenletes, homogén rétegek növeszthetők akár 

pórusos és nanostrukturált, komplex mintákra is [23,24]. 

Ezen filmnövesztési módszernél kritikus szerepet játszanak a félvezető-oxid leválasztás során a szén 

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

felületi inertségének a problémája a felület funkcionalizálásával oldható meg, ami során az anyag felszínén 

funkciós csoportokat hoznak létre a rétegnövekedés elősegítéséhez. Két módszerrel valósítható meg a 

nukleációs helyek létrehozása. Az egyik során kovalens kötésekkel kapcsolják a funkciós csoportokat erős 

oxidáló reagensekkel (pl: H2O2, H2SO4, HNO3) [25]. A másik esetben pedig nem kovalens kötés biztosítja 

a funkciós csoportot, hanem az ALD reakció például felületen szorbeált NO2 molekulákon indul meg [26]. 

Bár ezek a módszerek elősegítik az ALD során az új film kialakulását, az új kötések kialakulása könnyen 

befolyásolhatja a szén nanoszerkezet elektromos jellemzőit, így 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 [27]. 
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Mára a legtöbb szén nanoszerkezet szubsztrátra való ALD leválasztásra lehet az irodalomban találni 

példát, egyes szén nanoszerkezetek esetében azonban még félvezető-oxidok leválasztása nem történt, csak 

fémeké, fotokatalizátorként pedig még kevesebb esetben vizsgálták meg az így előállított kompozitokat 

[28–38]. 

 

2. Célkitűzés 

Munkám során szén nanoszerkezetekre (fullerén, grafén-oxid, szén aerogél, szén nanogömb) kívántam 

atomi rétegleválasztással félvezető-oxidokat leválasztani. Célom volt először részletesen nyomon követni 

a szén nanoszerkezetek előállítását. A fullerén esetén a funkcionalizálás folyamatát akartam végigkövetni, 

hogy megállapítsam, hogy az mely feltételezett mechanizmus szerint zajlik. A grafén-oxid esetén a már 

széles körben alkalmazott, továbbfejlesztett (improved) Hummers módszer lépései során volt célom 

megfigyelni a funkciós csoportok alakulását termikus analízissel, valamint a kovalensen kötött szulfonsav 

csoportok jelenlétét és a termikus viselkedését vizsgálni. Továbbá az összes általam használt szén 

nanoszerkezet esetén terveztem a funkciós csoportok 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. Célom volt, hogy vizsgáljam, 

különböző hőmérsékleteken milyen kristályfázisban válnak le az oxidok, és hogy megfigyeljem a kialakuló 

oxid rétegek morfológiáját. 

A kompozitok és a szén nanoszerkezetek egy fontos felhasználási lehetőségét, a fotokatalízist, terveztem 

vizsgálni egy modellkísérlettel. Metilnarancs festék bomlását akartam nyomonkövetni a hordozók és a 

kompozitok jelenlétében, és így igazolni a szén nanoszerkezetek fotokatalízist elősegítő hatását.
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3. Kísérleti rész 

Az első szubsztrátom esetén tiszta fullerén (C60) molekulából indultam ki, melyet először 

funkcionalizálni kellett OH csoportokkal, hogy megfelelő nukleációs helyek álljanak rendelkezésre az inert 

szén felületen az ALD reakcióhoz. Ehhez a C60-at tömény kénsav/salétromsav elegyben főztem, majd 

desztillált vízzel és NaOH oldattal mostam és szárítottam. Ezután az általam előállított C60-OH molekulák 

felületére TiO2 szemcséket növesztettem ALD-vel 80 °C és 160 °C-on. Az alacsony hőmérsékletet az OH 

csoportok hőérzékenysége indokolta. A két prekurzor esetén a pulzus és öblítési idők 0,5 s/30 s és 0,5 s/90 

s voltak, és mindkét leválasztásnál 80 ALD ciklust alkalmaztam. 

A következő szubsztrátnál a továbbfejlesztett (improved) Hummers eljárással grafitból GO szuszpenziót 

állítottam elő, melyből liofilizációval készítettem szilárd GO mintákat az ALD-hez. A választott szubsztrát 

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: TiO2-t, Al2O3-t és ZnO-t 250 °C-on, amikhez titán-izopropoxid [Ti(OC3H7)4], trimetil-alumínium 

[(CH3)3Al], dietil-cink [(CH3-CH2)2Zn] és H2O prekurzorokat használtam. Az alacsony ALD 

hőmérsékletre a funkciós csoportok hőérzékenysége miatt esett a választás ezen szubsztrát esetén is. 

Majd rezorcinból és formaldehidből szol-gél eljárással szintetizált polimer hidrogélt állítottam elő, 

melyet 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). Ezekre az anyagokra két különböző hőmérsékleten (80 °C és 250 °C) választottam le ALD-vel titán-

dioxidot.  

Végül pedig hidrotermális módszerrel előállított szén nanogömbökre is sikeresen végeztem el TiO2 és 

ZnO réteg növesztését ALD-vel TiCl4, Zn(C2H5)2 és víz prekurzorokból 80 és 250 °C-on is. 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 és 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 metil-narancs festékoldatot degradálva vizsgáltam a kompozitok és szubsztrátok fotokatalitikus 

aktivitását UV-VIS méréssel. A mintákból 0,4-1 mg-os mennyiséget mértem be kvarc küvettákba, majd 3 

ml 4,0*10-5 mol/dm3 koncentrációjú metilnarancs oldatot adtam hozzá, és lezártam őket polimer filmmel 

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

metilnarancs oldat abszorbanciáját tízpercenként megmértem UV-VIS spektrofotométeren. 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. Meghatároztam az abszorbanciát 

a festékre jellemző elnyelési maximumnál (λ = 464 nm), majd ábrázoltam az idő függvényében. Ezt 

követően félóránkénti mérésekkel követtem a metilnarancsra jellemző abszorpciós maximum változását. 

Az eredmények fajlagos felülettel való korrigálására és az adszorpciós szakasz meghosszabbítására az 

aerogélek esetén külön még szükség volt. 
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4. Eredmények 

4.1 Fullerén hordozóra vonatkozó vizsgálatok 

A kutatómunkám során tiszta fullerén molekulából indultam ki, melyet először funkcionalizáltam. Ehhez 

a C60-at tömény kénsav/salétromsav elegyben főztem, majd desztillált vízzel és NaOH oldattal mostam. 

Ezután az általam előállított C60-OH molekulák felületére 1-2 nm-es TiO2 szemcséket növesztettem ALD-

vel. A funkcionalizálási reakcióm sikeres volt és a termikus vizsgálatok alapján, a tömegveszteségből 

számolva, egy-két OH csoport volt található minden fullerén molekulán. Valamint a fejlődőgáz-analízis 

alapján bizonyítottam, hogy az OH funkciós csoportok a szulfonsav csoportok hidrolízisével alakulnak ki 

a fullerén felszínén. Az atomi rétegleválasztás is sikeresnek bizonyult az általam funkcionalizált 

szubsztráton. Ezt bizonyította a SEM-EDX mérés, mely kimutatta a Ti jelenlétét a kompozit mintáimban. 

Valamint azt is megmutatta, hogy a 80 °C-on leválasztott mintán kétszer annyi a TiO2 mennyisége, mint a 

160 °C-on készítetten. Ennek az a magyarázata, 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 molekulák és TiO2 

szemcsék egymáshoz kapcsolódását TEM felvételekkel közvetlenül is igazoltam (1. ábra). A Raman és 

FTIR spektroszkópiai mérések bár a TiO2-t közvetlenül nem tudtam kimutatni a C60-TiO2 mintákban, mivel 

olyan kis mennyiségben és méretben voltak jelen a TiO2 szemcsék. Azonban a C60 kötéseinek eltolódásának 

és megváltozásának detektálásával indirekt módon bizonyították a C60 és TiO2 közötti kapcsolat létrejöttét. 

Végül a C60-TiO2 mintákat fotokatalizátorként teszteltem. A tiszta C60 nem mutatott fotokatalitikus 

aktivitást önmagában. A kompozit minták jelenlétének hatására azonban látható fotokatalízis játszódik le, 

azaz a C60-TiO2 minták fotokatalitikusan aktívnak bizonyultak (1. ábra). 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, amire a magyarázat, hogy ugyanannyi kompozitban 

kétszer annyi TiO2 volt. A kísérletek meglepő 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 [39]. A TiO2-ről pedig általánosan elfogadott, hogy nem 

fotokatalitikusan aktív amorf formában, csak ha kristályos. Korábban irodalmi példaként azonban lótusz 

levél felületére ALD-vel növesztett TiO2 nanofilmnek is volt fotokatalitikus hatása, annak ellenére, hogy a 

TiO2 amorf szerkezetű volt [40]. Mindezekből úgy tűnik, 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 fotokatalitikusan aktív ezen 

szén nanoszerekezeten. Elképzelhető, hogy az alacsony hőmérsékletű ALD reakció olyan TiO2 réteget hoz 

létre, ami bár XRD, FTIR és Raman mérésekkel amorfnak látszik, de mégis képes fotokatalitikus hatásra. 

.  

1. ábra A C60-TiO2-160°C minta TEM felvétele és a fotokatalízis eredmények 
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4.2 Grafén-oxid hordozóra vonatkozó vizsgálatok 

A továbbfejlesztett (improved) Hummers eljárással [41] grafitból GO szuszpenziót állítottam elő, 

melyből liofilizációval készítettem szilárd GO mintákat az atomi rétegleválasztáshoz A választott 

szubsztrát azért a GO volt, mert a grafénhez vagy a redukált grafén-oxidhoz (rGO) képest ezen több, 

nukleációs helyként szolgáló, funkciós csoport van. A továbbfejlesztett Hummers módszert termikus és 

fejlődőgáz-analitikai mérésekkel végigkövetve látható volt a sikeres szintézis folyamán a funkciós 

csoportok kialakulása, módosulása az oxidációs reakció és az azt követő mosási lépések alatt. Kimutattam, 

hogy a korábban leírt hidroxil, epoxi és karboxil csoportok mellett szulfonsav csoportok is előfordulnak a 

GO felületén, melyeket az irodalom még nem bizonyított termoanalitikai módszerrel [42]. A GO 

fejlődőgáz-analitikai vizsgálata megmutatta, hogy ezen szulfonsav csoportok közvetlen a többi csoport után 

szakadnak le a hevítés során; és hogy már 100 °C alatt kezd eltávozni elsőként az OH funkciós csoportok 

egy része és a megkötött víz (2. ábra) (.  

 

2. ábra A továbbfejlesztett Hummers módszer lépéseinek termikus vizsgálati eredményei 

A GO-ra történő ALD leválasztások sikerességét megerősítették a SEM-EDX, FTIR és TEM mérések, 

melyek értékes információt szolgáltattak a leválasztott félvezető-oxidok mennyiségéről és növekedési 

mechanizmusáról. Ugyanazon leválasztási körülmények között a TiO2-ból kevesebb (egy nagyságrenddel 

kisebb atom%) vált le, mint a többi fém-oxidból. A TiO2-os leválasztás utáni TEM felvételen az látszik, 

hogy ebből az oxidból egységes filmet nem sikerült leválasztani, csak a szigetes növekedés indult meg, de 

a leválasztás így is sikeres volt. Az Al2O3 és ZnO kompozitok esetén azonban már sikerült filmet létrehozni 

a GO felületén (3. ábra).  A porröntgen-diffraktogramok kimutatták, hogy a ZnO már 80 °C-on leválasztva 

is kristályos, míg a TiO2 és Al2O3 amorf volt. Ezen szén nanoszerkezet esetén kimutatható volt önálló 

fotokatalitikus aktivitás is. A metilnarancs koncentrációja a kiindulási 60 %-áig lecsökkent a GO szubsztrát 

hatására. 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. Így 

az Al2O3 használható maszkolására, mely során blokkoljuk a katalitikus felületet. A ZnO-os kompozit 

teljesített a legjobban a kompozitok közül, ami a ZnO kristályos szerkezetének köszönhető, a 4 órás 



[39] 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) 021301. 

doi:10.1063/1.4757907. 
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vizsgálat végére a kezdeti érték 20 %-ra lecsökkent a festék oldat koncentrációja. Az amorf TiO2-os 

kompozit így is majdnem hasonló hatékonyságot ért el, mint a kristályos ZnO (3. ábra). A kristályos TiO2 

még jobb fotokatalizátor lehetne, mint a 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. 

 

3. ábra A grafén-oxid és kompozitjainak TEM felvételei és a fotokatalízis vizsgálat eredményei 

 

4.3 Rezorcin-formaldehid és szén aerogél hordozók és kompozitjaiknak a vizsgálatai 

Ezen 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 [43]. 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 vált le. Az EDX eredmények és 

a TEM-felvételek alapján a titán-dioxid leválasztása sikeres volt mind a két hordozón mindkét 

hőmérsékleten (4. ábra), a SEM pedig igazolta a pórusos aerogél szerkezet létrejöttét és azt, hogy ez az 

ALD után is megmaradt. A Raman felvételek alapján a 250 °C-on létrehozott kompozitok esetében sikerrel 

azonosítottam a kristályos fázist, ezzel szemben 80 °C-on amorf TiO2 jött létre. A termikus analízis során 

megállapítottam, hogy a leválasztási hőmérsékleteken a hordozók csak kis tömegvesztést szenvednek a 

lakton, savanhidrid, oxo (kinon), hidroxil és karboxil funkciós csoportok részleges elvesztése miatt. 

Levegőben elvégezve a termoanalitikai vizsgálatot az aerogélek gyors oxidációja után visszamaradó 

tömegek is alátámasztják a TiO2 jelenlétét.  

 

4. ábra Az RFA-TiO2-250 °C és RFCA-TiO2-250 °C minták TEM felvételei 
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A leválasztott fém-oxid fotokatalitikus hatása miatt ezt a tulajdonságát is vizsgáltam a kompozitoknakés 

szubsztrátjaiknak. UV fény hatására már az RFA is elősegíti kis mértékben a metilnarancs modelloldat 

bomlását, mivel 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. 
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. A szén aerogél esetén ez a 

tendencia csak a fajlagos felület figyelembevétele esetén áll fenn, mivel az ALD reakció során leválasztott 

oxid réteg jelentősen befolyásolta azt. Az RFCA esetén már a hordozó katalitikus hatása is nagy mértékű 

volt az RFA-hoz képest. Ebben az esetben azt tapasztaltam, hogy a 250 °C-os hőterhelés az ALD során 

rontja a hordozó és a belőle előállított kompozit aktivitását is. Valamint a TiO2 leválasztása csökkenti a 

fajlagos felületet. A hevített szén aerogél kevésbé hatékony katalizátornak bizonyult a vizsgált folyamatban, 

és csak 23 %-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. Az RFA-hoz hasonlóan az amorf 

titán-dioxidnak ebben az esetben is van a kompozitban fotokatalitikus aktivitása, az abszorbancia 56 %-kal 

csökkent hatására. A 250 °C-on létrehozott kompozit hatására pedig a metilnarancs abszorbanciája csak 30 

%-kal csökkent (5. ábra). 

 

5. ábra Az RFA, RFCA és kompozitjaik fotokatalitikus eredményei 

 

4.4 Szén nanogömb hordozón és kompozitjain végzett vizsgálatok eredményei 

Hidrotermális módszerrel előállított szén nanogömbökre sikeresen végeztem el TiO2 és ZnO réteg 

növesztését ALD-vel, így szén gömb/félvezető oxid kompozitokat kaptam [44,45]. A kompozitokból a szén 

magot kiégetve üreges oxid nanogömbökhöz jutottam. A termikus analízis (TG/DTA-MS) vizsgálatot a 

szén gömbökön héliumban elvégezve meghatároztam a bomlási hőmérsékletüket, ami 300 °C-nak adódott, 

így biztonságosan tudtam 250 °C-on végezni az ALD reakciót a templát károsítása nélkül. A levegőben 

történő vizsgálatból kiderült, hogy 200-600 °C fok között kiég a szén mag, így 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, illetve azt is, hogy a szén magot valóban 

eltávolítottam a kiégetés során. Az XRD és a TEM-SAED mérések mutatták, hogy a leválasztott félvezető-

oxid kiégetés után kristályos (anatáz TiO2 és hexagonális ZnO). A SEM és TEM mérések szemléltették a 

minták gömb alakját, amely megmaradt az ALD leválasztás és az azt követő kiégetés után is, illetve kiégetés 

után az üreges szerkezet is megfigyelhető volt (6. ábra). A kompozitok esetében a kiégetés után 

visszamaradó üreges oxid gömb mennyiségből is lehet következtetni arra, hogy mennyi oxidot sikerült 

ALD-vel leválasztani. A fotokatalízis vizsgálatból kiderült, hogy szén nanogömb hordozó és szén 



[39] 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) 021301. 

doi:10.1063/1.4757907. 
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nanogömb/félvezető-oxid kompozitok esetén nincs fotokatalitikus hatás, de az üreges oxid gömböknél van 

(7. ábra). Vékonyabb 80 °C-on leválasztott TiO2 héjnál jobb ez a fotokatalitikus hatás a nagyobb fajlagos 

felület miatt, a vastagabb cink-oxid gömb pedig jobb fotokatalizátor volt, mint a TiO2. 

 

 

6. ábra A C-TiO2-80°C, H-TiO2-250°C és H-ZnO-250°C minták TEM felvételei 

 

 

7. ábra A széngömb és kompozitjainak (C- jelölés) és az üreges gömbök (H- jelölés) fotokatalízis eredményei 
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5. Alkalmazási lehetőségek 

Az atomi rétegleválasztás kiválóan alkalmas nagy fajlagos felületű pórusos anyagok és nanostrukturált 

felületek pontos leképezésére a leválasztás során. Megfelelő prekurzorokkal lehetőség nyílik például 

nanolaminátumok, adalékolt félvezetők és a komponenseket felszínre merőlegesen változó mennyiségben 

tartalmazó, úgynevezett összetétel-gradienssel bíró rétegek leválasztására is. Így az ALD számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik, melyek ígéretes technikává teszik az elektronikai rendszerek mellett pl. 

szenzorok, üzemanyag cellák, katalizátorok és fotokatalizátorok előállításához is [46,47]. 

A szén nanoszerkezet/TiO2 kompozitok ígéretes anyagok a jövőre nézve a fotokatalízis területén, mivel 

lehetőséget nyújtanak új fotokatalitikus rendszerek fejlesztésére. Azon kívül, hogy a hordozók nagy 

fajlagos felületükkel segítik a szennyezők adszorpcióját, a szén nanoszerkeztek a hatékonyság növelésében 

is segíthetik a fotokalizátorokat például a rekombináció gátlásával vagy látható fényre érzékenyítéssel. 

Ezen tulajdonság alapján a fotokatalízis mellett ígéretes felhasználási lehetőségeik vannak még az 

elektronika, az optika, szerves napelemek és energia tárolás (Li-ion elemek és szuperkapacitások) területén 

[7,48]. 

A fullerén 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. A fullerén jellemző akceptor a szerves napelemekben jó elektron 

felvevő és elektron vezető képessége révén, és ez a tulajdonsága fokozható a TiO2-al való adalékolással 

[49,50]. 

A GO/félvezető-oxid kompozitokban a GO tartalom fotokatalitikus hatása még vitatott. Azonban az 

irodalomban találni példát, hogy mint esetemben is, a GO önállóan is mutatott fotokatalitikus hatást. 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, következésképp a grafén-oxid tulajdonságai a felhasználási célhoz hangolhatók az 

oxidáció során. Így félvezető-oxidokat rá leválasztva hangolható hatékonyságú fotokatalizátorok 

fejlesztése a jövőbeni cél [51–53].  

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 több próbálkozás is irányult már az 

elektronikai rendszerekben már széles körben kipróbált anyagokkal történő kompozit képzésre. Találhatunk 

példát szén/szilícium-dioxid kompozit aerogélekre és félvezető-oxidokkal adalékolt szerkezetekre is. 

Emellett nagy fajlagos felületük miatt fokozott az érdeklődés, hogy katalizátorok hordozójaként használják 

őket [54,55].  

A szén nanogömbök alkalmasak lehetnek templátként szervetlen, pl. WO3, a TiO2 és a SiO2 üreges 

nanogömbök előállításához, melyeknek speciális optikai, mágneses, elektromos, 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 [56,57]. 
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6. Tézispontok 

1. Először növesztettem atomi réteg leválasztással (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) felületén. A GO szintézise során elvégzett fejlődőgáz-analitikai vizsgálattal mutattam 

meg először azt, hogy ezen szulfonsav csoportok közvetlenül a többi csoport után kb 100 °C-kal, 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 hozhatam 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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