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Rövidítésjegyzék 
 

Rövidítés Rövidített kifejezés angolul Rövidített kifejezés magyarul 

ALD Atomic layer deposition Atomi rétegleválasztás 

ATR Attenuated total reflection Csillapított teljes reflexió 

BET - Brunauer-Emmett-Teller 

CMC Critical micelle concentration 
Kritikus micellaképződési 

koncentráció 

CVD Chemical vapor deposition Kémiai gőzfázisú leválasztás 

DEZ Diethyl zinc Dietil-cink 

DFT Density functional theory Sűrűségfunkcionál elmélet 

DTA Differential thermal analysis Differenciális termikus analízis 

EDX Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
Energiadiszperzív röntgen 

spektroszkópia 

FT-IR 
Fourier-transformation infrared 

spectroscopy 

Fourier transzformációs infravörös 

spektroszkópia 

GPC Growth-per-cycle Ciklusonkénti növekedés 

HR-SEM 
High resolution scanning electron 

microscopy 

Nagyfelbontású pásztázó 

elektronmikroszkópia 

ICDD 
International Centre for Diffraction 

Data 

Diffrakciós Adatok Nemzetközi 

Központja 

MO Methyl orange dye Metilnarancs festék 

MS Mass spectrometry Tömegspektrometria 

PE-ALD 
Plasma enhanced atomic layer 

deposition 

Plazmával segített atomi 

rétegleválasztás 

PECVD 
Plasmon-enhanced chemical vapor 

deposition 

Plazmával segített kémiai gőzfázisú 

leválasztás 

PMMA Poly(methyl methacrylate) Poli(metil-metakrilát) 

PVA Poly(vinyl alcohol) Poli(vinil-alkohol) 

PVP Poly(vinylpyrrolidone) Poli(vinil-pirrolidon) 

SEM Scanning electron microscopy Pásztázó elektronmikroszkópia 

SPR Surface plasmon resonance Felületi plazmon rezonancia 

SSA Specific surface area Fajlagos felület 

TEM Transmission electron microscopy Transzmissziós elektronmikroszkópia 

TEOS Tetraethoxysilane Tertaetil-ortoszilikát 

TG Thermogravimetry Termogravimetria 

TMA Trimethylaluminium Trimetil-alumínium 

TTIP Titanium tetraisopropoxide Titán-tetraizopropoxid 

XPS X-ray photoelectron spectroscopy Röntgen-fotoelektron spektroszkópia 

XRD X-ray diffraction Röntgendiffrakció 

ZnAc Zinc acetate Cink-acetát 
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1. Bevezetés, célkitűzések 

 

A nanotechnológia napjainkra a tudomány egyik vezető területévé vált. A változatos 

fizikai és kémiai tulajdonságú nanoanyagoknak számtalan felhasználása van, melyek közül 

néhány példa az orvoslás, elektronika, élelmiszertudomány, üzemanyag cellák, kémiai 

szenzorok és környezetvédelem. Nagyon fontos, hogy ezeknek az anyagoknak a jellemzői 

pontosan szabályozhatóak legyenek a felhasználási területeknek megfelelően. A 

nanorészecskék mérete, alakja, összetétele, fizikokémiai stabilitása, kristályszerkezete, 

fajlagos felülete, a felület morfológiája és érdessége mind befolyásolják, hogy hogyan 

viselkedik az adott alkalmazásban az anyag. Emiatt szükséges olyan előállítási módszerek 

fejlesztése és alkalmazása, melyekkel a tulajdonságok precíz hangolása megvalósítható. Egy 

ilyen eljárás az atomi rétegleválasztás (ALD), ami vékonyfilmek kialakítására alkalmas 

gőzfázisú kémiai módszer. Az ALD váltakozó felületkontrollált reakciók sorozatából áll, és 

lehetséges vele pontosan szabályozható összetételű, illetve vastagságú egyenletes bevonatok 

kialakítása akár nanomértékben strukturált felületeken is. A leválasztási hőmérséklet 

változtatásával, az összetétel és morfológia mellett, a filmek kristályossága is befolyásolható. 

Ezeknek köszönhetően az ALD mára egyre nagyobb figyelemnek örvend a 

nanotechnológiában.  

PhD munkám során ALD-vel mag/héj jellegű nanokompozitokat állítottam elő, és 

felhasználhatóságukat fotokatalitikus tesztreakciókban tanulmányoztam. A mag/héj 

kompozitoknál a hordozónak jelentős hatása van a fajlagos felületre és a morfológiára. Emiatt 

különböző átmérőjű nanoszemcséket, illetve különböző vastagságú nanoszálakat választottam 

templátnak. Ezzel és az ALD ciklusok számának változtatásával tudtam szabályozni a 

kialakuló nanokompozitok dimenzióit és morfológiáját, valamint a hőmérséklet 

változtatásával a bevonat kristályosságát. A szubsztrát a fizikai mellett a kémiai 

tulajdonságokat is befolyásolhatja, ha például kialakulhat töltésszétválás a rétegek között, 

amit általában ki is használnak a fotokatalizátorok fejlesztésénél. A fotokatalízis teszteknél 

számomra az egyik cél önmagában az ALD rétegek tulajdonságainak vizsgálata volt, mivel 

ezzel még nem foglalkoztak részletesen az irodalomban. Emiatt olyan hordozókat (amorf 

SiO2, polimerek) választottam a leválasztásokhoz, melyeknél a mag anyaga és a bevonat 

között nem jöhet létre töltésszétválás. 

Az ALD bevonatok közül az egyik legtöbbet vizsgált anyag a TiO2
1, amit számos 

felhasználási célra szintetizálnak (pl. fotokatalizátorok, fotokémiai cellák, fotonikus 
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kristályos, rugók és aktuátorok készítése, szuperhidrofób vagy biokompatibilis bevonatok 

kialakítása). Ezekben a nanokompozitokban többnyire kristályos TiO2-ot használnak. Amorf 

TiO2-ot még kevés alkalommal vizsgáltak, és akkor is mindig erősen nanostrukturált felületre 

(pl. lótusz levelek2, fullerén3) választották le, ami maga is jelentősen befolyásolta a minta 

tulajdonságait. Mivel eddig még nem volt példa ALD-vel előállított amorf és kristályos 

vékonyrétegek összehasonlítására, előállítottam olyan mag/héj nanoszemcséket és 

nanocsöveket melyekben az ALD réteg azonos dimenziójú és morfológiájú amorf, illetve 

kristályos TiO2-ot tartalmazott. Ezeknek a tulajdonságait részletesen megvizsgáltam 

egymáshoz hasonlítva.  

Ahogy korábban elhangzott, a fotokatalizátoroknál gyakran kihasználják a hatékonyság 

növelésére, hogy töltésszétválás jöhet létre a különböző félvezető rétegek között. Amikor 

ilyen nanokompozitokat állítanak elő, többnyire a TiO2 aktivitásának növelése a cél, ezért a 

külső réteg szokott TiO2-ból állni, azt viszik fel egy másik félvezetőre (pl. ZnO, WO3). Kevés 

példa van az irodalomban arra, hogy magként alkalmaznák a TiO2-ot, és ALD rétegeket 

általában nem szoktak TiO2-ra felvinni. Így a céljaim között szerepelt az is, hogy 

megvizsgáljak olyan nanokompozitokat, melyekben egy félvezetőre (ZnO) növesztem a TiO2-

ot és olyat, amiben a TiO2-ra választom le a másik félvezetőt (ZnO). Itt azt tanulmányoztam 

milyen hatása van a kompozit tulajdonságaira, ha a mag anyaga a TiO2 vagy ha csak a 

bevonat áll abból. 

A célkitűzéseim megvalósításához először mag/héj szerkezetű nanoszemcséket 

állítottam elő, melyeknél a hordozókat úgy választottam meg, hogy azok ne lépjenek 

kölcsönhatásba a TiO2 bevonattal a fotokatalitikus reakciók során. A mag anyagának amorf 

SiO2-ot és egy polimert, poli(metil-metakrilátot) (PMMA) választottam. Ezeket a szemcséket 

ALD-vel TiO2-dal, ZnO-dal, illetve Al2O3-dal vontam be. A TiO2 rétegnél összehasonlítottam 

amorf és kristályos bevonat tulajdonságait. Felmerült az a kérdés is, hogy más módszerrel 

előállított, de hasonló TiO2 bevonathoz képest milyen fotokatalitikus tulajdonságokkal 

rendelkezik az ALD TiO2. A SiO2 nanoszemcséket ezért ALD mellett szol-gél módszerrel is 

bevontam TiO2 filmmel, és megvizsgáltam a két módszerrel kialakított kristályos TiO2 

rétegeket egymáshoz viszonyítva.  

Ezt követően előállítottam olyan polimer/fém-oxid nanokompozitokat, melyeket 

elektrosztatikus szálhúzással készítettem. Ezeknél a polimer mag poli(vinil-alkohol) (PVA), 

illetve poli(vinil-pirrolidon) (PVP) szál volt. A polimer nanoszálakat először Al2O3-dal 

vontam be, hogy megvizsgáljam, megőrzik-e a szálak a formájukat az ALD leválasztások 

során, illetve hogy a polimer eltávolításával kialakíthatóak-e fém-oxid nanocsövek. Ezt 
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követően alacsony hőmérsékleten amorf TiO2 réteget növesztettem a polimerekre. Itt is 

érdekessé vált az azonos dimenziókkal rendelkező amorf és kristályos ALD TiO2 bevonatok 

fotokatalitikus tulajdonságainak összehasonlítása, ezért a polimer/TiO2 nanokompozitokból 

két különböző módszerrel eltávolítottam a polimert. Az első eljárás a PVA, illetve PVP mag 

kioldása volt, ami után amorf TiO2 nanocsöveket kaptam. A másik módszer a polimer 

eltávolítása hevítéssel, amely során a TiO2 kikristályosodik.  

Végül olyan mag/héj nanoszálakat állítottam elő, melyekben a mag és a bevonat is 

fotokatalitikusan aktív fém-oxidból áll. Az első lépés ehhez olyan poli(vinil-pirrolidon) 

nanoszálak előállítása volt elektrosztatikus szálhúzással, melyek tartalmazták a fém-oxidok 

prekurzor sóját is. A TiO2 esetén ez titán-tetraizopropoxid (TTIP), a ZnO esetén cink-acetát 

(ZnAc) volt. A PVP/TTIP és PVP/ZnAc kompozitokból hevítéssel állítottam elő a fém-oxid 

nanoszálakat. A TiO2 nanoszálak előállításánál meghatározó szerepű a hevítés hőmérséklete 

és atmoszférája a kialakuló kristályos fázis, illetve a minta összetétele számára, ezért 

fejlődőgáz-analitikai méréssel részletesen megvizsgáltam ezeknek a szálaknak a termikus 

tulajdonságait. Ezután a hevítéssel kapott TiO2 szálakat ALD-vel ZnO-dal, a ZnO szálakat 

pedig TiO2-dal vontam be.  

A mintákat Fourier-transzformációs infravörös (FT-IR) és Raman spektroszkópiával, 

por-röntgendiffrakciós (XRD), transzmissziós (TEM) és pásztázó elektronmikroszkópos 

(SEM) mérésekkel, illetve energiadiszperzív röntgen spektroszkópiával (EDX) vizsgáltam. A 

termikus tulajdonságainak tanulmányozására termogravimetria/differenciális termikus analízis 

(TG/DTA-MS) méréseket végeztem. A minták fajlagos felületét N2 adszorpciós izotermák 

felvételével határoztam meg. Végül pedig megvizsgáltam mutatnak-e fotokatalitikus aktivitást 

az előállított ALD bevonatok, ehhez metilnarancs (MO) festék bontását követtem nyomon, 

ugyanakkor az előállított anyagok részletes katalitikus jellemzése nem képezi a dolgozat 

tárgyát. A reakciók lejátszódását UV-Vis spektroszkópiával követtem. A katalizátorok UV 

fénnyel voltak megvilágítva. 
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2. Irodalmi összefoglaló 

 

2.1. Nanokompozitok előállítási stratégiái 

 

A nanotechnológia folyamatos fejlődése miatt napjainkra számos eljárást kidolgoztak 

változatos nanorészecskék előállítására. Az alapanyagoktól és a szintézis módjától függően 

különféle nanoanyagokat lehet kialakítani eltérő fizikokémiai, strukturális és morfológiai 

tulajdonságokkal. Ezeknek a felhasználási területe is sokféle lehet, pl. elektronika, 

optoelektronika, optika, elektrokémia, környezetvédelem és orvosbiológia4. Mivel a 

különböző alkalmazásokhoz különböző fizikai és kémia tulajdonságok előnyösek, fontos, 

hogy a szintézis során pontosan tudjuk kontrollálni a kialakított nanokompozit jellemzőit. Ez 

megvalósítható a megfelelő előállítási mód kiválasztásával vagy többféle technika 

kombinálásával.  

Alapvetően kétféle szemlélet létezik a nanoméretű anyagok szintetizálásánál5. Az első 

az ún. „top-down”, azaz a felülről lefelé irányuló megközelítés, ahol az alapanyag 

nanométeres nagyságrendű, finom szemcsékre bontásával állítják elő a részecskéket. Erre 

példa a fotolitográfia6, különböző őrlési technikák7 és az anodizálás8. A másik a „bottom-up”, 

azaz a lentről fölfele irányuló tervezés, ahol atomokból vagy molekulákból építik fel a kívánt 

nanoszemcsét, erre alkalmas módszer például a szol-gél leválasztás9, kémiai gőzfázisú 

leválasztás (CVD)10, a lézer-pirolízis11, a mikroorganizmusokkal segített biológiai előállítás12, 

a hidrotermális szintézis13 és az atomi rétegleválasztás (ALD)14. Mind a ’top down’, mind a 

’bottom up’ szemlélethez tartozó technikák három csoportba sorolhatóak: fizikai, kémiai, 

illetve biológiai módszerek. Míg például az őrlés és a lézer-pirolízis a fizikai, addig a CVD és 

az ALD a kémiai módszerek közé sorolhatóak. Biológiai eljárás a mikroorganizmusokkal 

segített biológiai előállítás. 

A „bottom up” módszerekkel akár egy lépésben előállíthatóak kompozit nanoszemcsék, 

pl. szol-gél módszerrel kétféle fém-oxidot tartalmazó, bináris keverékek15. Viszont, ha több 

lépést alkalmaznak, mag/héj szerkezetű nanoanyagokat lehet kialakítani16. A mag/héj 

szerkezetű anyagoknál általában először elkészítik a belső nanorészecskét vagy nanoszálat, 

majd ezt bevonják valamilyen úton egy vékonyréteggel. Ezeknél a nanokompozitoknál a 

magnak kétféle szerepe lehet: (1) csak hordozóként funkcionál a megfelelő szerkezet 

kialakításához, pl. különböző vastagságú polimer szálakat választva templátnak 

befolyásolható a fajlagos felület nagysága17; (2) a mag anyaga befolyásolja a tulajdonságokat 
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is, pl. fotokatalizátoroknál a belső anyagnak és bevonatnak is félvezető-oxidot választva 

töltésszétválás jöhet létre a rétegek határán, ami növeli a fotokatalitikus hatékonyságot18.  

A következőkben azokkal a módszerekkel szeretnék részletesen foglalkozni, melyeket a 

PhD munkám során alkalmaztam. A magként felhasznált nanoszemcsék, nanoszálak 

előállítására alkalmazott módszerek közül bemutatom az emulziós polimerizációt, az 

elektrosztatikus szálhúzást és a szol-gél módszert; a bevonat készítési technikák közül pedig 

az atomi rétegleválasztást, az alkalmazási lehetőségeknél pedig a heterogén fotokatalízist. 

 

2.2. Emulziós polimerizáció 

 

Az emulziós polimerizáció az egyik legelterjedtebb vizes alapú eljárás az iparban 

nagyszámú polimer részecske egyidejű előállítására. Ennek magyarázata, hogy a módszer 

környezetbarát a vizes közeg használata miatt, ami emellett könnyűvé teszi a reakció során 

keletkező hő elvezetését, valamint a kis viszkozitású emulzióból könnyen hozzáférhetünk 

nagy tömegű polimer frakciókhoz, ami az oldatos vagy szuszpenziós polimerizációnál nem áll 

fenn19. 

 

1. ábra: Emulziós polimerizáció20 

 

Az emulziós polimerizáció a gyökös polimerizációk egyik fajtája. A rendszer egyszerű, 

általában vizet, kismértékben vízoldható monomert, felületaktív anyagot és vízoldható 

iniciátort tartalmaz. Ezek többnyire olaj a vízben típusú emulziók, ahol az 1-10 µm-es 

monomer cseppeket a felületaktív anyag diszpergálja a vizes közegben (1. ábra). A 

felületaktív anyagból micellák képződnek, ha a mennyisége eléri a kritikus micellaképződési 

koncentrációt (CMC). A viszonylag hidrofób monomerek egy része képes ezekbe belépni, egy 

kis mennyiség emellett az oldatban van, jelentős része azonban a nagyobb monomer 
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cseppeken belül marad. A polimerizációt az iniciátor hozzáadása indítja meg, ami képes a 

kettős kötés felnyitására és szabad gyökök kialakítására. Az iniciátor hozzáadása után 

kialakuló szabad gyökök reagálnak a monomer molekulákkal. Az oligomer láncok 

növekedése a hidrofobicitás növekedéséhez vezet, és így már több molekula be tud lépni a 

micellák belsejébe, ahol tovább folytatódik a reakció a már ott levő monomer molekulákkal. 

Így a nukleáció a micellák belsejében zajlik le. A kialakuló polimer láncok fokozatosan 

növekednek a micellákon belül. Azok a micellák, amelyeknek nincs a belsejében részecske, 

feloszlanak, hogy több helyet biztosítsanak. Egy bizonyos méret fölött viszont már nem elég a 

felületaktív anyag koncentrációja, hogy tovább tudjanak tágulni a polimer magokat tartalmazó 

micellák, így ez szabja meg, hogy meddig tart a láncnövekedés (1. ábra). A keletkező 

részecskék számát és méretét tehát elsősorban a felületaktív anyag mennyisége határozza 

meg. Ezeknél az előállításoknál általában alacsony felületaktív anyag koncentrációval 

dolgoznak, ami rövid nukleációs időt enged meg, ez segít a szűk részecskeméret eloszlás 

elérésében21,22. 

Az emulziós polimerizációnál tipikus monomer pl. a butadién, sztirén, vinil-acetát, 

vinil-klorid és a metakrilát21,23. 

 

2.3. Elektrosztatikus szálhúzás 

  

A nanotechnológiában egyre fontosabb téma az egydimenziós nanoanyagok, 

nanokompozitok előállítása. Az egyik legegyszerűbb módszer ennek megvalósítására az 

elektrosztatikus szálhúzás („electrospinning”)24,25.  

 

 

2. ábra: Elektrosztatikus szálhúzáshoz alkalmazott elrendezés26 



 11       

  

A technika egy igen egyszerű rendszert használ a nanoszálak előállítására, ami három fő 

egységből áll: egy nagyfeszültségű tápegységből, a polimer oldatot szállító egységből és egy 

földelt gyűjtőlemezből (2. ábra). A polimer oldatot vagy olvadékot egy műanyag fecskendőbe 

töltik, az adagolás sebességét egy pumpa segítségével lehet beállítani. A fecskendő egy 

gumicsövön keresztül kapcsolódik egy szűk furattal rendelkező fém fejhez (Taylor-fej). A fej 

és a gyűjtőlemez közé nagyfeszültséget (7-32 kV) kapcsolva a furat végénél levő oldatcsepp 

felszíne feltöltődik. Mikor az elektrosztatikus taszítás mértéke meghaladja a felületi 

feszültséget, vékony folytonos szálak lökődnek ki a felszínről, melyek spirálozó mozgással 

haladnak a földelt lemez felé. A keletkező szálak repülés közben ultravékonnyá (néhány 

10-100 nm) nyúlnak, és az oldószer teljesen elpárolog róluk mire elérik a gyűjtőlemezt27. A 

szálhúzást és a kapott szálak tulajdonságait befolyásolja a használt polimer móltömege, az 

oldat vagy olvadék jellemzői (koncentráció, viszkozitás, felületi feszültség), a feldolgozási 

paraméterek (alkalmazott feszültség, adagolási sebesség, a Taylor-fej és a gyűjtőlemez közötti 

távolság) és a külső környezet (hőmérséklet, páratartalom)26. 

Ezzel a módszerrel viszonylag alacsony költségek mellett egyenletes vastagságú és 

pontosan szabályozható összetételű nanoszálakat lehet előállítani. Tiszta polimer szálakat 

állítottak már elő pl. poli(metil-metakrilát), polisztirol, poli(vinil-alkohol), poli(vinil-

pirrolidon), poli(etilén-oxid) alkalmazásával28–30. Ezek a szálak kiváló tulajdonságaiknak, 

többek között nagy fajlagos felületüknek köszönhetően ideális templátként szolgálnak 

mag/héj szerkezetű nanokompozitok előállításához valamilyen vékonyréteg leválasztási 

módszer, pl. ALD alkalmazásával31. Emellett mivel a polimer mag könnyen eltávolítható 

kioldással vagy hevítéssel a mag/héj kompozitból, akár fém-oxid (pl. Al2O3, TiO2) 

nanocsövek kialakítására is fel lehet őket használni32,33.  

Tiszta polimeren kívül fém, illetve fém-oxid nanoszálak szintetizálására is lehet 

alkalmazni az elektrosztatikus szálhúzást. Erre kétféle lehetőség van, az egyik az 

elektrosztatikus szálhúzás szol-gél módszerrel történő kombinálása, ahol a szálhúzáshoz 

alkalmazott oldat a fém-oxid prekurzor szolját is tartalmazza.  Ezzel az eljárással állítottak 

már elő pl. TiO2 nanoszálakat34,35. A másik megoldás, hogy a szálhúzásnál felhasznált oldat 

az előállítani kívánt fém-oxid sóját tartalmazza36. Mindkét módszer során hevítést szükséges a 

szálhúzás után alkalmazni a fém-oxid szálak kialakításához. 
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2.4. Szol-gél módszer 

 

A szol-gél módszer egy gyakran alkalmazott nedves kémiai szintézis. A módszer olcsó, 

és alacsony hőmérsékleten is jól kontrollálhatóak a kialakuló anyag tulajdonságai. Jó 

homogenitás és tisztaság érhető el a szintézisek során, könnyen befolyásolható az anyag 

mérete és formája. Az eljárás kiváló szervetlen polimerek, szemcsék kialakítására és szerves-

szervetlen hibrid anyagok előállítására9.  

Az előállítások során prekurzorként általában fém-alkoxidokat (R-O-M) és fém-

kloridokat alkalmaznak, amelyek változatos hidrolízises és polikondenzációs folyamatokon 

mennek át. A módszer sav-37 és báziskatalizált38 is lehet. A szol-gél technika lépései 

általánosan a következőek (3. ábra): (1) a szol előállítása hidrolízisen és a prekurzor részleges 

kondenzációján keresztül; (2) polikondenzációval a fém centrumok összekapcsolódása fém-

oxo- (M-O-M) vagy fém-hidroxo-hidakon (M-OH-M) keresztül, ami a géles állapot 

kialakulásához vezet; (3) szinerézis vagy öregítés, ahol a kondenzációs folyamat folytatódik a 

gélhálózaton belül, ami zsugorodáshoz és az oldószer kivetéséhez vezethet; (4) lassú szárítás, 

ami a porózus rendszer gélkollapszusán keresztül tömör xerogélhez vezet, vagy gyorsabb (pl. 

szuperkritikus) szárítás esetén aerogélhez; (5) a felületi -OH csoportok eltávolítása 

kalcinálással39. A hőkezelés a további polikondenzáció elérését és az anyag mechanikai 

tulajdonságainak javítását is segíti.  

 

 

3. ábra: A szol-gél módszer előállítási útjai40 

 

Az egyik legismertebb szol-gél szintézis SiO2 nanoszemcsék előállítása az ún. Stöber 

módszerrel. A Stöber szintézis során tetraetil-ortoszilikát (TEOS) ammónia-katalizált 
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reakciója játszódik le vízzel, alkoholos közegben. Ezzel a módszerrel szabályozható átmérőjű 

monodiszperz SiO2 részecskék állíthatóak elő41. A részecskék átmérője a felhasznált 

reagensek arányával, főként az ammónia mennyiségének változtatásával befolyásolható42. A 

SiO2 mellet számos egyéb fém-oxid nanoszemcse is készíthető szol-gél technikával (pl. 

Al2O3, TiO2)
43, valamint tiszta fém-oxidokon kívül egyszerre többféle oxidot tartalmazó 

keverékek is szintetizálhatóak15. 

Az előállított szolból nemcsak nanoszemcsék, hanem vékonyréteg bevonatok is 

képezhetőek. A bevonatokat elő lehet állítani pl. mártásos (’drop coating’) és forgatásos  

(’spin coating’) technikával. A mártásos módszer lényege, hogy a bevonni kívánt szubsztrátot 

a szolba merítik, majd meghatározott sebességgel kihúzzák abból. A kihúzás során az 

oldószer fokozatosan elpárolog, ami gélesedéshez vezet. A kis szemcseméret miatt 

legtöbbször átlátszó bevonatok jönnek létre44,45. A forgatásos módszernél a szolt felcseppentik 

a bevonni kívánt hordozóra, amit ezután forgatni kezdenek adott sebességgel. A szol a 

centrifugális erő hatására elterül a felületen egyenletes rétegben, majd az oldószer párolgása 

miatt géllé alakul. Ezzel a technikával akár nem planáris felületen is homogén vastagságú 

bevonat alakítható ki44,45. Mindkét esetben szükséges hőkezelésnek réteg létrehozása után. A 

mártásos és forgatásos bevonással tehát könnyedén kialakíthatóak fém-oxid bevonatok46 és 

akár mag/héj szerkezetű szemcsék is47. Szol-gél módszerrel oldatfázisból is lehet filmet 

növeszteni, ahol a hordozóként funkcionáló nanoszemcsék gócpontokként szolgálnak a szol-

gél bevonat növekedéséhez48. 

 

2.5. Atomi rétegleválasztás  

 

A félvezetőiparban használatos eszközök méretcsökkentése miatt egyre nagyobb igény 

van a nanotechnológiában a lehető legkisebb vastagságú és hibátlan bevonatok, 

vékonyrétegek kialakítására változatos szubsztrátokon. Az atomi rétegleválasztás (ALD) egy 

olyan technika, mellyel a fent említett elvárások nanométeres pontossággal, akár erősen 

nanostruktúrált felületen is teljesíthetőek14,49.   

Az ALD egy olyan, rétegépítésre alkalmas, gázfázisú kémiai módszer, mely váltakozó 

felületi reakciók sorozatából áll (4. ábra). A leválasztás során a film atomi vagy molekuláris 

rétegenként épül fel. Az atomi rétegleválasztással (régebbi nevén: atomi réteg epitaxiával) az 

1950-es évek óta foglalkoznak, az ötlet két orosz professzor, Koltszov és Aleszkovszkij 

kutatócsoportjától származik. Az első gyakorlati megvalósítására csak később, tőlük 

függetlenül került sor, 1974-ben Tuomo Suntola finn kutató csoportjában50. A 
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félvezetőiparban zajló folyamatos miniatürizálásnak köszönhetően mára már széles körben 

elterjedt a módszer alkalmazása változatos tulajdonságú vékonyfilmek előállítására. 

 

 

4. ábra: ALD ciklus49 

 

Az ALD során az illékony reagensek, prekurzorok egymást váltva pulzusszerűen 

kerülnek a reaktortérbe, ahol kemiszorbeálódnak a hordozó felületén, és reakcióba lépnek 

egymással. Az ALD-ciklus négy lépésből áll, melyek folyamatosan ismétlődnek (4. ábra):  

(1) Az első lépésben a vékonyfilm kialakításához szükséges két prekurzor közül az egyik 

belép a reaktortérbe, és kemiszorbeálódik a templát felületén. (2) Ezt egy inert gázos 

(általában nitrogénnel) öblítés követi a felesleges reagens és termékek eltávolítására. (3) Az 

öblítés után a másik prekurzor jut be a reaktorba. Ez reakcióba lép a már kemiszorbeálódott 

reagenssel, így kialakul a kívánt bevonat. (4) Az utolsó lépés ismét egy öblítés, a felesleges 

prekurzor, illetve a keletkező melléktermékek eltávolítására. Elméletben tehát egy ciklus 

során egy teljes atomi réteg épül fel. A valóságban azonban, mivel az első prekurzor 

kemiszorpciója csak a felületi funkciós csoportokra történhet, a filmnövekedés ezektől a 

csoportoktól, szigetesen indul meg. Ezt követően, mikor már vastagabb a réteg, tud csak 

teljesen egybefüggő filmmé összenőni a bevonat51. 

Az ALD-ben minden leválasztási folyamatra specifikusan létezik egy ún. ALD ablak  

(5. ábra), ami megad egy hőmérséklet-tartományt, melyen belül kontrollált növekedés érhető 

el. Ezen kívül dolgozva nem ALD típusú reakciók mennek végbe. Alacsony hőmérsékleten a 

prekurzorok kondenzálódhatnak, és az is előfordulhat, hogy nem megy végbe a reakció, mert 

nem elegendő a termikus energia hozzá. Magas hőmérsékleten pedig a prekurzorok 
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deszorbeálódhatnak a hordozó felületéről, illetve megindulhat a termikus bomlásuk is. Az 

ideális hőmérséklet-tartomány erősen függ a hordozó és a reagensek anyagi minőségétől52. A 

módszer egyik előnye, hogy ha megfelelő 

(magas gőznyomású) prekurzort választunk, 

akár szobahőmérsékleten is végezhető a 

leválasztás. Így hőérzékeny anyagokra, pl. 

biológiai mintákra, polimerekre is ki lehet 

alakítani a réteget53,54.  

ALD-vel növeszthetőek fém-oxid 

rétegek (pl. TiO2, ZnO)52,55, fém-nitridek (pl. 

TiN, SiNx)
56,57 és szulfidok (pl. ZnS, WS2, TiS2)

58,59, tiszta fém bevonatok (pl. W, Pd, Ir, 

Pt)60,61, terner vegyületek62, valamint polimerek (molekuláris rétegleválasztás)63. Előnyös 

tulajdonsága a technikának még, hogy nanomértékben struktúrált, 3D szerkezetekre és 

porózus anyagok felszínére is egyenletes réteg növeszthető. Ezen kívül területszelektív ALD-

vel kialakíthatóak mintázott nanostruktúrák64,65. Az elkülönülő pulzusoknak köszönhetően 

pedig létrehozhatóak többrétegű66 vagy akár más komponenssel adalékolt és a réteg vastagság 

mentén változó összetételű filmek is67,68.  

Az ALD reaktorok négy csoportba oszthatóak: zárt, nyitott, félig-nyitott és félig-zárt 

rendszerű. Az ALD rendszerek kialakítása a CVD módosított változataként fogható fel. ALD-

nél kiegészül a rendszer olyan modulokkal, amelyek a pillanatszerű gázváltást teszik lehetővé. 

A reaktor fő egységei a gázok áramlását szabályzó rendszer, a növesztő kamra, a kamra és a 

prekurzorok fűtését szabályzó rendszer, gázelvezető rendszer és a vákuum pumpák. A 

reaktorgeometria többféle lehet. Van olyan típus, ahol nem alkalmaznak vivőgázt. A 

felesleges reagenst ebben az esetben vákuumszivattyúk segítségével távolítják el, ami így 

viszonylag lassú folyamat. A másik típus az ún. átáramlásos rendszer. Ennél a megoldásnál 

folyamatos az inert vivőgáz áramlása és ebbe adagolják impulzusszerűen a prekurzorokat. A 

prekurzor pulzusok között így folyamatos és gyors az öblítés, ami rövid ciklusidőket tesz 

lehetővé. Ezekben a reaktorokban a jellemző nyomás 1-10 mbar51,55. 

Az ALD reaktorban a felületi reakciók lejátszódásához szükséges energiát alapvetően 

teljes mértékben termikus energia szolgáltatja, amit a reaktortér fűtésével biztosítanak. Emiatt 

ezt termikus ALD-nek nevezik. Létezik egy másik kialakítás is, melyet plazmával segített 

atomi rétegleválasztásnak neveznek. Ebben a megvalósításban kémiai energia, pontosabban 

magas reaktivitású gyökök segítik a reakciók lejátszódását. Ez lehetőséget ad jóval 

alacsonyabb leválasztási hőmérsékletek alkalmazására. Ennél a technikánál viszont 

5. ábra: ALD ablak51 
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figyelembe kell venni, hogy a plazmában levő ionok és elektronok miatt a leválasztott film 

tulajdonságai eltérhetnek a termikus ALD-vel növesztettétől69–71 . 

 

2.5.1. TiO2 vékonyrétegek leválasztása ALD-vel 

  

A TiO2 az atomi rétegleválasztás területén is az egyik legnagyobb figyelemnek örvendő 

anyag, változatos területeken használják fel: pl. biokompatibilis vagy szuperhidrofób 

bevonatok készítése, fotonikus kristályok előállítása, fotokatalízis, stb. (6. ábra). Számos 

különböző prekurzorból elő lehet állítani. Általában a titánt tartalmazó reagens mellett 

leggyakrabban vizet alkalmaznak oxigén forrásként. A titán-tartalmú prekurzorokat négy 

nagy csoportba lehet osztani: (1) halogenidek, pl. TiCl4, TiI4; (2) alkoxidok, pl. Ti(OiPr)4, 

Ti(OEt)4; (3) alkilamidok, pl. Ti(NMe2)4, Ti(NEt2)4 és (4) heteroleptikus prekurzorok, pl. 

Ti(NMe2)3Cp (ahol Cp = ciklopentadienil anion)1. Ezek közül gyakran alkalmazott reagens a 

TiCl4
72 és a Ti(OiPr)4

73. A prekurzorok megválasztása hatással van arra, hogy milyen 

hőmérséklet-tartományban lehet dolgozni és a keletkező melléktermékek a film növekedését 

is befolyásolhatják. Ezek közvetlenül meghatározzák a ciklusonkénti növekedés (GPC) 

mértékét, aminek állandó értéken tartása fontos a leválasztások ismételhetőségéhez74. 

 

 

6. ábra: ALD-vel előállítható TiO2 nanostruktúrák és felhasználásuk1   

 

Atomi rétegleválasztással amorf és kristályos TiO2 is előállítható. A leválasztási 

hőmérséklet növelésével biztosítható, hogy kristályos legyen a növesztett TiO2 réteg. ALD 
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bevonatok készítésénél volt már példa anatáz, rutil, brookit és szuboxid fázisok előállítására 

is. Titán-halogenid prekurzorok alkalmazása esetén már 130-160 °C környékén megindulhat 

az anatáz fázis kialakulása. Azonban 180-200 °C alatt inkább amorf/anatáz vegyes fázis 

alakul ki, csak ennél magasabb hőmérsékleten lesz tisztán anatáz a fázis75,76. Rutil szerkezet 

általában csak 350 °C-tól jön létre77. Alkoxid reagensek esetén már az anatáz TiO2 is csak 

magasabb hőmérsékleten, 200-300 °C között keletkezik78. Alkamid prekurzor alkalmazásánál 

volt rá példa, hogy magas hőmérsékleten (300-315 °C) elszórtan megjelent brookit fázis is a 

főként anatáz formában kristályosodó mintában79. Szuboxid fázisok csak speciális 

körülmények között, szűk hőmérséklet-tartományban keletkeznek. Állítottak már például elő 

Ti9O17 szuboxidot TiI4/H2O2 reagensekkel 300-325 °C között. Ezek a fázisok azonban nem 

stabilak, tárolás közben átalakulnak80. Az anatáz, illetve rutil fázis kialakulási hőmérsékletét 

általában csökkenteni lehet O2 plazma alkalmazásával81. Általánosságban elmondható, hogy 

alacsony hőmérsékleten amorf, közepesen anatáz, magason pedig rutil fázis keletkezik. 

Azonban látható, hogy ezek a hőmérsékletek nem adhatóak meg pontos határokkal, mivel 

számos tényező befolyásolja őket, pl. a reagensek anyagi minősége, termikus vagy plazma 

ALD alkalmazása és a leválasztás egyéb paraméterei is. A paraméterek megfelelő 

beállításával el lehet érni, hogy tiszta fázisban keletkezzenek ezek az anyagok, de gyakori az 

is, hogy két vagy több fázis keveredve jön létre. 1,82. 

 

2.6. Fotokatalízis, félvezető fotokatalizátorok 

 

Napjainkban a növekvő mértékű környezetszennyezés, valamint a fosszilis 

tüzelőanyagok mennyiségének csökkenése miatt a megújuló energiaforrások kutatása 

jelentőssé vált. Ennek köszönhetően a félvezetőkön, azok közül is elsődlegesen a TiO2-on 

alapuló fotokatalízis fejlesztése és az ehhez kapcsolódó publikációk száma exponenciálisan 

nőtt az elmúlt évtizedekben83–85. A félvezetők segítségével végzett heterogén fotokatalízis 

alapjait 1972-ben Fujishima és Honda fektette le, akik felfedezték, hogy a víz elektrolitikus 

bontását napenergia segítségével is meg lehet valósítani TiO2 elektródokon86. Azóta ezeknek 

az anyagoknak (pl. WO3, SnO2, ZnO, TiO2, ZnS, CdS, WS2) és az ezeket tartalmazó 

nanokompozitoknak a fotokatalitikus hatását számos területen tesztelték. Első helyen szerepel 

ezek között a víz- és levegőtisztítás87,88, de emellett kimutatták, hogy a félvezető 

fotokatalizátorok hasznosak lehetnek mikroorganizmusok (baktériumok és vírusok) 

elpusztításánál89,90, szerves szennyezők lebontásánál91 vagy akár öntisztuló bevonatok 

kialakításánál is92,93. Egy újabb terület, ahol egyre jobban terjed a fotokatalizátorok 
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alkalmazása a szerves kémiai reakciók megvalósítása fotokatalitikus szintézisen keresztül. 

Napjainkban nagy érdeklődés övezi a gyökös reakciókat, melyen belül az egyik gyorsan 

fejlődő területet a fotoredox reakciókat alkalmazó előállítások. Számos kutató tanulmányozza 

ezeket a reakciókat, mivel enyhe körülmények között egyedi kémiai reaktivitás érhető el 

velük94,95. 

A fotokatalízis definíciója szerint egy 

kémiai reakció meggyorsítása vagy 

közvetlenül fény hatására, vagy egy 

katalizátor megvilágításával, ami csökkenti a 

reakció aktiválási energiáját96. A félvezetők az 

elektronszerkezetüknek köszönhetően 

(betöltött vegyértéksáv és üres vezetési sáv), 

kiválóan alkalmazhatóak ezeknél a fény 

hatására lejátszódó redoxi folyamatoknál. 

Amikor a félvezető felszínére érkezik egy 

olyan foton (7. ábra), aminek hν energiája eléri vagy meghaladja a tiltott sávnak megfelelő 

energia különbséget (ΔE), egy elektron (e-) gerjesztődik, fellép a vegyérték sávból (valence 

band - VB) a vezetési sávba (conduction band - CB), maga mögött hagyva egy lyukat (h+). A 

gerjesztett állapotú vezetési sávbeli elektronokkal és a vegyértéksávban levő lyukakkal ezután 

több dolog történhet: (1) rekombinálódhatnak, és ekkor a felesleges energiájukat leadhatják 

hő vagy fény (fotolumineszcencia) formájában, (2) megragadhatnak metastabil állapotban, 

csapdázódva valamilyen felszíni funkciós csoporton, (3) reagálhatnak elektron donor, illetve 

elektron akceptor molekulákkal, amelyek a félvezető felületén adszorbeálódtak vagy a töltött 

részecskék felületéhez közeli elektromos kettős rétegben vannak83,97. 

A vezetési sávbeli elektronok erős redukálószerek, a vegyértéksávban levő lyukak pedig 

erős oxidálószerek. A katalizátor felületén adszorbeált vízből, a pozitív lyukakkal reakcióba 

lépve, reaktív OH· gyökök keletkeznek, melyek ezután a felületen adszorbeált pl. szerves 

anyaggal elreagálnak. Abban az esetben, ha oxigén is jelen van a környezetben, a szerves 

vegyületekből keletkező köztitermékekkel gyökös láncreakcióba léphet, és végső soron a 

szerves vegyület teljesen lebontható CO2-ra és vízre. Ezt oxidatív lebontásnak nevezik. Ezzel 

párhuzamosan a vezetési sávbeli elektronok a levegőben található vagy oldott formában levő 

oxigénnel reagálnak, és szuperoxid anionná (O2·
-) alakítják azokat redukcióval. Ezek az 

anionok vagy az oxidációs reakcióban résztvevő köztitermékekkel reagálnak, peroxidokat 

létrehozva, vagy átalakulnak hidrogén-peroxiddá, majd vízzé. A legtöbb szerves anyag 

7. ábra: Félvezető fotokatalízis mechanizmusa97 
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fotodegradációs reakciója a lyukak erős oxidáló hatását használja ki. Már a vegyületek széles 

körénél kimutatták, hogy lebontásukra alkalmazható lehet a fotokatalízis98, ilyen vegyületek 

például az alifás alkoholok99, alifás és aromás karbonsavak100, fenolok101, szerves festékek102, 

egyszerű aromás vegyületek103, alkánok104, felületaktív anyagok105, stb. Sok esetben a 

vegyületek teljes mineralizációját el tudták érni. 

A környezetszennyező vegyszerek közül a vizekben gyakran megjelenő szerves 

anyagok az azofestékek, ezeknek a fotokatalitikus lebontását már az 1980-as évek óta 

részletesen kutatják. Manapság az egyik leggyakrabban alkalmazott tesztanyag a 

fotokatalizátorok aktivitásának meghatározására a metilnarancs festék106. A metilnarancs 

fotolízise elhanyagolható mértékű, lebontását főként a katalizátor felületén keletkező OH· 

gyökök határozzák meg. A degradáció demetilációs és hidroxilációs lépésekkel indul meg, de 

ezek még nem vezetnek elszíntelenedéshez. Néhány esetben tapasztalták a C-N és az azo- 

kötések felszakadását is, viszont az ebből keletkező intermedierek csak kis mennyiségben 

jelentek meg. Az elszíntelenedést a további oxidáció okozza, melynek során az aromás 

gyűrűk felnyílnak és alkoholok, aldehidek, illetve karbonsavak keletkeznek107. A reakció 

erősen függ a festék koncentrációjától, a pH-tól és a katalizátor mennyiségétől. Ezeknek a 

megfelelő beállításával a festék teljes mineralizációja elérhető108. 

 

 

8. ábra: Különböző félvezetők tiltott sáv szélessége, vezetési és vegyértéksáv energiája a normál hidrogén 
elektródhoz viszonyítva109 

 

A fotokatalizátoroknak számos elvárásnak meg kell felelniük. Az ideális fotokatalizátor 

fotoaktív, biológiailag és kémiailag inert, fotostabil (fény hatására nem korrodálódik), 
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alacsony az ára és nem toxikus. A katalizátor anyagi minősége, elektronszerkezete fontos 

szerepű a fotokatalitikus reakcióknál: a tiltott sáv szélessége megszabja, hogy milyen 

hullámhosszúságú fényt nyel el, a vezetési sávbeli elektronok, illetve vegyérték sávban levő 

lyukak energiája pedig azt, hogy lejátszódhatnak-e a redukciós és oxidációs folyamatok  

(8. ábra). A fotokatalízis hatékonyságát ezen kívül alapvetően meghatározza a katalizátor 

szerkezete, mérete és fajlagos felülete. Emellett még külső tényezők is vannak, melyek 

befolyásolják a reakciókat: pl. hőmérséklet, pH, a megvilágító fény intenzitása és a 

lebontandó anyag koncentrációja110. 

 

2.7. TiO2 fotokatalízis 

 

A fotokatalizátorok fejlesztéséhez a TiO2 alapú nanokompozitokat már régóta kutatják, 

köszönhetően annak, hogy kémiailag stabilak, nem toxikusak és magas a reaktivitásuk. 

Emellett az is fontos, hogy a kristályos TiO2-ban mind a vezetési sáv, mind a vegyértéksáv 

energiája megfelelő a vízbontás mindkét félfolyamatának megvalósításához, illetve a szerves 

vegyületek lebontásához oxidációs és redukciós reakciókban (8. ábra). Ahogy azt korábban is 

említettem, Fujishima és Honda 1972-ben írta le, hogy Pt katódot és TiO2 fotoanódot 

használva, UV fény hatására a víz hatékonyan oxigén és hidrogén gázra bontható 

elektrolitikusan (9. ábra)83. Majd 1977-ben Schrauzer és Guth kis mennyiségben Pt-át, illetve 

Rh-ot tartalmazó TiO2 fotokatalizátorokat vizsgáltak. Ezzel a munkával bebizonyították, hogy 

a félvezető anyagok alkalmazásánál a fotokatalízisben a legfontosabb folyamat az elektronok 

és lyukak töltésszeparációja a félvezetőn111. Ezután számos publikáció jelent meg, amelyben a 

TiO2 fotokatalitikus tulajdonságaival foglalkoztak. 

 

9. ábra: Vízbontás TiO2 elektródon83 

 

A TiO2 a természetben három különböző kristályos módosulatban fordul elő: anatáz, 

rutil és brookit. Mindegyik fázis különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, 
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így eltérő felhasználási területeken alkalmazzák őket112. Fotokatalízisnél az anatáz TiO2-ot 

tartják a legjobb aktivitással rendelkező módosulatnak. Általánosan elfogadott, hogy a legtöbb 

esetben nagyobb fotokatalitikus hatása van, mint a rutilnak113. A kereskedelemben kapható 

anatáz TiO2-nak általában 50 nm-nél kisebb a részecskemérete; tiltott sáv szélessége 3,2 eV és 

körülbelül 385 nm-ig nyeli el a fényt. Ezzel szemben a termodinamikailag stabil rutil 

részecskék leggyakrabban 200 nm feletti méretűek; tiltott sáv szélességük kisebb, 3,0 eV; 

elnyelésük határa pedig átnyúlik a látható tartományba, kb. 410 nm-nél van. Mindezek 

ellenére az anatáz nagyobb aktivitása valószínűleg annak köszönhető, hogy nagyobb az 

adszorpciós kapacitása a szerves vegyületekre, valamint, hogy a lyukak tízszer jobban 

csapdázódnak rajta, mint a rutil TiO2-on, így sokkal kisebb a rekombináció valószínűsége114. 

A brookit módosulatot az eddigiekben kevés alkalommal tanulmányozták, mivel 

kereskedelmi forgalomban nem kapható és nehéz, illetve költséges tiszta formában előállítani. 

Néhány esetben viszont, mikor brookit TiO2-ot vizsgáltak, sikerült kimutatni, hogy akár még 

az anatáznál is jobbak a fotokatalitikus tulajdonságai115,116. Alkalmazása azonban nem 

megvalósítható a rendkívül magas előállítási költségének köszönhetően.  

A fotokatalitikus vizsgálatok során a leggyakrabban alkalmazott referencia anyag a P25 

TiO2, mely anatáz és rutil TiO2 keveréke117. Általában a kevert fázisokat (anatázt és rutilt is) 

tartalmazó TiO2 fotokatalizátoroknak sokkal jobb a hatékonyságuk, mint bármelyik tiszta 

fázisé. Ennek több oka is van: (1) a rutil kisebb tiltott sáv szélessége kiterjeszti a hasznos 

fotoaktivitást a látható tartományba is; (2) a kisméretű rutil kristályok jelenléte olyan 

szerkezet kialakulásához vezet, amiben gyors elektrontranszfer valósul meg, és a rutil 

szemcséken hatékonyan csapdázódnak az elektronok, ez stabilizálja a töltésszeparációt a 

fázisok között; (3) a rutil részecskék katalitikus „hot spot”-okat hoznak létre az anatáz-rutil 

határfelületen. A fotokatalitikus folyamatokat nagymértékben befolyásolja, hogy milyen a 

kialakuló anatáz-rutil határfelület és a részecskék mérete is114. 

 

2.7.1. TiO2 alapú fotokatalizátorok módosítása 

 

Széles tiltott sávjuknak köszönhetően mind az anatáz, mind a rutil TiO2 főként UV 

tartományba eső fotonokat nyel el. A napfénynek azonban csak nagyon kis része, kb. 5 %-a 

áll UV fotonokból. Ennek köszönhetően az elmúlt évtizedekben számos kutatás indult annak 

érdekében, hogy a kristályos, főként anatáz TiO2 fotokatalitikus hatékonyságát növeljék, 

illetve kiterjesszék elnyelését a látható tartományba is. Ezek között a próbálkozások között 

van a TiO2 adalékolása fém atomokkal (pl. Fe, Ag, Au, Pt), kompozit képzése kis tiltott sáv 
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szélességű félvezetőkkel, oxigénhiányos TiO2 

készítése, adalékolás nem-fémes atomokkal 

(pl. C, N, S) és festékmolekulák 

adszorbeáltatása a TiO2-on97,118.  

A TiO2 fotokatalitikus hatékonyságának 

növelésére, illetve a tiltott sávjának 

csökkentésére bevett módszer a TiO2 tartalmú 

kompozitok képzése. Amikor a tiltott sáv 

szélességének csökkentése a cél, általában 

egy másik, a TiO2-énál kisebb tiltott sávval 

rendelkező félvezetővel képeznek 

kompozitot. Ilyenkor a látható fényes megvilágítás hatására a kisebb tiltott sávú félvezetőben 

keletkezik egy elektron-lyuk pár. A két félvezető vezetési sávjának viszont közel van 

egymáshoz az energiája, így át tud kerülni a TiO2 vezetési sávjára a keletkező elektron. A 

vegyértéksávok energiája között ezzel szemben nagy különbség van, így a kisebb tiltott sávú 

félvezető vegyértéksávján csapdázódik a keletkező lyuk (10. ábra). Ezzel nagyon hatékony 

töltésszeparáció jön létre, a rekombináció valószínűsége jelentősen lecsökken97,119. Ilyen 

látható fényre érzékeny fotokatalitikus nanokompozitok például az SnO2-TiO2
120, CdS-

TiO2
121, WO3-TiO2

122, LaVO4-TiO2
123

, stb. 

A félvezetőkön kívül igen gyakori a különböző szénszerkezetek felhasználása 

nanokompozitok kialakításánál. A szén nanoszerkezetek vezetőképessége általában kiváló, 

kémiailag stabilak és nagy a fajlagos felületük. Emellett nagyszámú aktív hely van a 

felületükön a reaktánsok adszorbeálásához, lehetséges a töltésszétválás rajtuk, és akár a 

látható fény elnyelést is segíthetik124. A leggyakrabban felhasznált szerkezet a 

kompozitképzéshez a szén nanocső125,126, ennél már sikeresen bemutatták, hogy jól lehet rajta 

csapdázni az elektronokat127, és azt is, hogy akár látható fényben aktív fotokatalizátor is 

kialakítható a TiO2-dal képzett kompozitjaikból128. Emellett már alkalmaztak grafént129, 

grafén-oxidot130, fullerént131, valamint számos egyéb szén nanoszerkezetet és szerves 

festékeket97 is kompozit előállításához. 

 

2.7.2. Amorf TiO2-ot tartalmazó fotokatalizátorok 

 

Az amorf TiO2-ot önmagában nem tartják fotokatalitikusan aktívnak. Az amorf anyagok 

kristályrácsában számos hibahely van, melyek rekombinációs centrumként szolgálnak, így a 

10. ábra: Kompozitképzés kisebb tiltott sáv szélességű 
félvezetővel 97 
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hatékony fotokatalízishez szükséges töltésszétválás nem marad meg132. Ennek ellenére 

néhány esetben előfordult már, hogy amorf TiO2-ot használtak fel fotokatalizátorok 

készítéséhez.  

Magnetron porlasztással előállított amorf TiO2-ot több félvezető-oxiddal keverve azt 

találták, hogy a tiszta amorf TiO2 fotokatalitikusan inaktív, és bizonyos oxidokkal (Zr-, Sn-, 

Sb-, Cu-, Fe-oxid, stb.) képzett keveréke is az marad. Azonban voltak olyan félvezető-oxidok 

(W-, Cr-, V-, Ag- és Mo-oxid), amelyekkel kompozitot képezve jelentősen megnőtt az amorf 

TiO2 aktivitása, és látható fényre is aktív fotokatalizátort kaptak (11. ábra). Azt gondolják, 

hogy ez azért lehetséges, mert néhány oxid befolyásolni tudja az amorf TiO2 tiltott sáv 

szélességét és hatékony töltésszeparáció tud létrejönni, de pontos magyarázatot nem tudtak 

adni a jelenségre133. 

 

 

11. ábra: Amorf TiO2-ot tartalmazó fotokatalitikus kompozitok133 

 

Nagy fajlagos felületű amorf TiO2-ot adalékoltak már átmenetifém ionokkal (Cr3+, 

Fe3+). Az adalékolás hatására a tiltott sáv energiája csökkent, és a fényelnyelés kiterjedt a 

látható tartományba is. A kapott fotokatalitikus kompozitok UV és látható fény megvilágítás 

alatt is hatékonyan bontottak le különböző festékmolekulákat134. 

Amorf TiO2-ot még alkalmaztak fotokatalitikus kompozitokban olyankor is, ha 

kristályos TiO2 magas hőmérsékletű kialakítására nem volt lehetőség, mert a kompozitot 

képző másik anyag hőérzékeny volt. Mag/héj szerkezetű fotokatalitikus nanokompozitoknál, 

ha a hordozó hőérzékeny, alacsony hőmérsékletű bevonatkészítésre van szükség, ami 

megvalósítható pl. atomi rétegleválasztással53. Ilyenkor a bevonat amorf TiO2-ból áll, és 

hőkezelésre sincs lehetőség. Készítettek már ilyen nanokompozitokat pl. lótusz levelek2, ill. 

funkcionalizált fullerén (ahol a felületre felvitt funkciós csoportok hőérzékenyek)3 
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felhasználásával. Ezeknél mindkét esetben UV fényben aktív fotokatalizátorokat kaptak. Itt 

valószínűsíthetően nem önmagában az amorf TiO2-nak van fotokatalitikus hatása, hanem a 

hordozók egyedi tulajdonságai (nanomértékben strukturált felület, töltésszétválás lehetősége) 

is befolyásolják a fotokatalitikus folyamatokat. 

 

2.7.3. Morfológia hatása a fotokatalitikus tulajdonságokra 

 

A nanoanyagok felületi tulajdonságai és fajlagos felületük alapvetően meghatározza a 

fotokatalitikus aktivitásukat135. Ebből kifolyólag mind a tiszta, mind az adalékolt vagy 

kompozitban használt TiO2-nál számos próbálkozás történt a fotokatalitikus hatékonyság 

javítására a fajlagos felület növelésén keresztül. Ezt az előállításnál a megfelelő szerkezet, 

morfológia kialakításával lehet elérni. Nagy fajlagos felületű anyagokat mindenféle 

dimenzióban (0D-3D) elő lehet állítani: (1) nulla dimenziós (0D) szerkezetre példa a 

kvantumpötty; (2) egydimenziós (1D) anyagok pl. a nanorudak, nanoszálak, nanocsövek; (3) 

2D nanoszerkezetek a nanolemezek; (4) 3D anyagok pedig pl. a nanogömbök, pórusos 

nanoszerkezetek és különböző szuperstruktúrák. Ezeket a nanoszerkezeteket már mind 

szintetizálták TiO2-ból változatos előállítási módszerekkel136–139. 

Egyedi szerkezeti tulajdonságaiknak, nagy felület/térfogat arányuknak, fizikai és kémiai 

stabilitásuknak köszönhetően az egydimenziós anyagokat övezi a legnagyobb érdeklődés a 

fotokatalízisben manapság. Emellett ezekben rövid a töltéshordozók megtett útja, az 

elektronok számára a nanoszerkezet axiális irányban direkt és gyors transzportot tesz 

lehetővé, ami előnyös tulajdonság a fotokatalízisben140,141. Számos esetben bemutatták már, 

hogy pl. hidrotermális szintézissel előállított TiO2 nanocsöveken hatékony fotokatalízis 

valósítható meg142,143. Különlegesség, hogy bizonyos esetekben egydimenziós TiO2 

heterostruktúráknál szelektív fotokatalízist is el tudtak érni. Alkoholokat szelektíven 

aldehiddé tudtak alakítani nemesfémmel (Au, Au-Pd) adalékolt TiO2 nanoövekkel144 és 

CdS/TiO2 kompozit nanoszálakkal is145. 

 

2.8. ALD-vel előállított fotokatalitikus nanokompozitok 

 

Mivel ALD-vel egyenletes vastagságú, szabályozható összetételű filmeket lehet 

növeszteni, számos esetben alkalmazták fotokatalizátorok előállítására és tulajdonságaiknak 

hangolására. ALD-vel készítettek már fotokatalizátorként alkalmazható mag/héj 

nanoszemcséket. Ezeknél gyakran nemcsak a bevonat, hanem a mag anyaga is 
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fotokatalitikusan aktív. Bevontak már például ZnO nanoszemcséket ultravékony  

(0,75-15 nm) TiO2 filmmel. Ezzel kiváló fotokatalitikus tulajdonságú szemcséket tudtak 

előállítani, és az aktivitás romlását, amit a ZnO fotokorróziója okoz, teljesen ki tudták 

küszöbölni146. Vékony amorf TiO2 réteget növesztettek 500 nm-es SiO2 szemcsékre, itt a 

fotokatalitikus vizsgálatok előtt 660 °C-os hőkezeléssel alakították ki a kristályos TiO2 

bevonatot147. Emellett SiO2 nanoszemcsékre felvitt Au nanorészecskékre is választottak le 

vékony TiO2 réteget. Ebben az esetben a nanoszemcsék nem voltak teljesen mag/héj 

jellegűek, mivel a TiO2 szigetesen nőtt a hordozó felületére148. A szigetes növekedést viszont 

ki lehet használni a fajlagos felület növelésére a mintáknál, amivel növelni lehet a 

fotokatalitikus hatékonyságot is149. Fotokatalitikus ZnO bevonatot ALD-vel mezopórusos 

250-500 µm-es, nem gömb alakú SiO2 szemcsékre is kialakítottak150, Al2O3-t pedig 40 nm-es 

SiO2 szemcsékre növesztettek, de ennél a kompozitnál csak a filmnövekedést vizsgálták, az 

egyéb tulajdonságokat nem151. 

Több különböző szén nanoszerkezetet is felhasználtak már ALD-vel kialakított 

fotokatalizátoroknál szubsztrátként. Vontak már be TiO2-dal szén nanocsöveket152, 

nanolemezeket153, nanogömböket154 és számos egyéb szénszerkezetet. Ezek általában nagy 

fajlagos felületet biztosítanak, és akár el is távolíthatóak a fém-oxid bevonat alól hevítéssel. 

Nemcsak szén nanoszerkezeteket, hanem polimereket is alkalmaznak templátként. 

Ezeknél viszont minden esetben figyelembe kell venni, hogy alacsony termikus 

stabilitásuknak köszönhetően limitált a maximálisan alkalmazható leválasztási hőmérséklet. 

ALD-vel azonban könnyen megvalósíthatóak az alacsony hőmérsékletű filmnövesztések. 

Állítottak már elő TiO2 nanolemezeket poli(vinil-alkohol) (PVA) templát segítségével. A 

PVA-t forgatásos bevonással felvitték Si egykristály lemez felületére, majd erre történt a TiO2 

ALD leválasztása. Végül a polimert kioldással eltávolították, és így különálló TiO2 

nanolemezekhez jutottak155. Polimerekből emellett mag/héj nanoszálakat is lehet képezni 

ALD-vel. Ilyen esetben gyakran elektrosztatikus szálhúzással szintetizált polimer szálakat 

alkalmaznak. Tesztelték már például különböző vastagságú nylon szálakra felvitt ZnO 

bevonat tulajdonságait. A polimer szálaknak a szálhúzás paramétereinek változtatásával 

befolyásolható az átmérője, így szabályozható a minta fajlagos felülete, és ezen keresztül a 

fotokatalitikus hatékonyság17. Elektrosztatikus szálhúzással előállított PVA és PVP 

nanoszálakat is vontak már be ALD-vel TiO2-dal, majd a polimer magot hevítéssel 

eltávolították, és így TiO2 nanocsöveket alakítottak ki. Ezeket a mintákat azonban 

fotokatalitikus felhasználásban nem vizsgálták156,157. PMMA-t eddig csak területszelektív 

ALD-nél alkalmaztak a mintázatok kialakításához158, valamint tesztelték még hogy, ha a 
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PMMA-t porlasztással vonják be, javít-e az adhézión, ha először felvisznek rá ALD-vel egy 

vékony réteget34. ALD-vel előállított fotokatalitikus nanokompozitokban eddig nem 

alkalmazták a PMMA-t. 

Elektrosztatikus szálhúzással előállított minták közül nemcsak tiszta polimereket, 

hanem már fém-oxid szálakat is felhasználtak hordozóként. Szálhúzással, és az előállított 

szálak hevítésével képzett WO3 szálakat TiO2-dal vontak be. Ennél meghatározó volt, hogy a 

WO3 általában látható fényre aktív fotokatalizátor, így a mag anyaga is befolyásolja az 

aktivitást. Emellett a WO3 és TiO2 rétegek között töltésszétválás is létrejöhet, ami növeli a 

fotokatalitikus hatékonyságot18. Hasonló jellegű TiO2/ZnO és ZnO/TiO2 fotokatalitikus 

mag/héj szálakat is állítottak már elő. Ebben az esetben azonban a szálhúzás után rögtön 

bevonták a nanoszálakat a fém-oxid réteggel. A polimert csak az ALD leválasztás után 

távolították el hevítéssel. A tiszta szálak tulajdonságait ezeknél nem vizsgálták, csak a 

mag/héj kompozitokét159.  



 27       

  

3. Kísérleti rész 

 

3.1. Mag/héj nanoszemcsék előállítása és vizsgálata 

 

Munkám során elsődlegesen az atomi rétegleválasztással előállított vékonyréteg 

bevonatok tulajdonságainak vizsgálata volt a célom. Ehhez olyan mag/héj nanokompozitokat 

állítottam elő, melyekben a hordozó csak a fizikai tulajdonságokat (méret, fajlagos felület, 

morfológia) befolyásolja. Így különös figyelmet kellett fordítani a hordozó kiválasztására. A 

két választott szubsztrát amorf SiO2 és egy amorf polimer, poli(metil-metakrilát) (PMMA) 

volt. Az első lépés ezeknek a nanoszemcséknek az előállítása volt. A szintetizált SiO2 

szemcséket atomi rétegleválasztással amorf és kristályos, a PMMA-t pedig csak amorf TiO2 

réteggel vontam be. A TiO2 mellett referenciaként a SiO2 szemcsékre növesztettem 

fotokatalitikusan aktív ZnO és fotokatalitikusan inaktív Al2O3 filmet is.  

Az atomi rétegleválasztás mellett szol-gél módszerrel is készítettem TiO2 bevonatot a 

SiO2 nanoszemcsékre. Ezzel az volt a célom, hogy más módszerrel kialakított, de hasonló 

összetételű és vastagságú vékonyréteg tulajdonságait össze tudjam hasonlítani az ALD-vel 

leválasztott TiO2-éval. 

A tiszta hordozók és az előállított nanokompozitok szerkezetét és morfológiáját FT-IR 

spektroszkópiával, SEM és TEM mérésekkel vizsgáltam. Az összetételt EDX, a kristályos 

fázisokat pedig XRD módszerrel tanulmányoztam. A minták fajlagos felületét N2 adszorpciós 

izotermák felvételével határoztam meg. A fotokatalitikus aktivitás kimutatásához 

metilnarancs festék (MO) lebontását vizsgáltam, a fotokatalitikus reakciók lejátszódását UV-

Vis spektroszkópiával követtem. 

 

3.1.1. PMMA nanoszemcsék előállítása 

 

A PMMA szemcséket metil-metakrilátból emulziós polimerizációval állítottam elő. A 

reakcióhoz a monomeren kívül emulgeátort (nátrium-lauril-szulfát) és iniciátort (kálium-

peroxi-diszulfát) használtam. 

A metil-metakrilátból (Sigma-Aldrich, CAS: 80-62-6) 25,81 g-ot, vízből 180 g-ot, 

nátrium-lauril-szulfátból 0,18 g-ot és kálium-peroxi-diszulfátból szintén 0,18 g-ot mértem be 

egy gömblombikba. A reakciót nitrogén gáz bevezetése mellett kellett elvégezni folyamatos 

kevertetéssel 80 °C-os hőmérsékleten. A reakció végét a monomer jellegzetes illatának 
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eltűnése jelezte. A polimer az oldat szobahőmérsékletre hűtése után 400 ml 1 M HCl oldat 

segítségével volt kicsapatható160. Az előállított polimert vízzel többször átmostam a 

felületaktív anyag (Na-lauril-szulfát) maradékának eltávolításához, majd centrifugáltam 

3000 rpm-es fordulatszámon 10 percig. A vizet dekantálva leöntöttem, és utána levegőn 

hagytam megszáradni a PMMA szemcséket. 

 

3.1.2. SiO2 nanoszemcsék előállítása 

 

A szintézis során etanolos közegben tetraetil-ortoszilikát (TEOS) báziskatalizált 

hidrolízisével keletkeznek a SiO2 részecskék. A kialakuló részecske mérete a reakcióhoz 

használt ammóniaoldat mennyiségével volt szabályozható.  

A szemcsék előállításához 200 ml etanolt 12 ml 25 %-os vizes ammóniaoldattal 

elegyítettem, majd 8 ml TEOS-t (Sigma-Aldrich, CAS: 78-10-4) egy részletben hozzáadtam. 

Az összeöntés után az oldatot 24 órán át szobahőmérsékleten, lefedve kevertettem. A 

felesleges ammóniát az oldat enyhe fűtésével (70 °C) távolítottam el az elegyből. A szilárd 

szemcsékhez a szol szobahőmérsékletű kiszárításával jutottam161. 

 

3.1.3. Bevonatok előállítása ALD-vel 

 

Az előállított nanoszemcséket atomi rétegleválasztással TiO2-dal vontam be. Mielőtt a 

nanoszemcsékre növesztettem réteget, megvizsgáltam, hogy milyen hőmérsékletig amorf a 

leválasztott TiO2 ebben a reaktorban titán-tetraizopropoxid (TTIP) prekurzort használva. A 

filmnövesztést egy Picosun SUNALE R-100 típusú atomi réteg leválasztó berendezésen 

végeztem el, a reaktorban a jellemző nyomás 10 mbar volt. A TTIP prekurzort a megfelelő 

parciális nyomás eléréséhez a tároló tartályában 70 °C-osra kellett melegíteni. A TiO2 réteget 

tehát TTIP [Ti[OCH(CH3)2]4] és víz reagensekből Si egykristály lemezre növesztettem 80 °C, 

160 °C, 200 °C, 250 °C és 300 °C-os hőmérsékleten. Az ALD ciklusban az első prekuzor 

(TTIP) pulzusa 0,1 s volt, majd 3 s öblítés következett. Az öblítőgáz nitrogén volt. Ezután a 

második reagens (víz) beengedése következett szintén 0,1 s-ig, és végül ismét egy 4 s-os 

öblítéssel ért véget a ciklus. A filmnövesztés minden hőmérsékleten 1000 ciklusból állt. 

Miután megvizsgáltam, hogy milyen hőmérséklettől kristályos a leválasztott TiO2, a 

SiO2 szemcsékre 80 °C és 300 °C-on növesztettem TiO2 réteget. Mivel a PMMA üvegesedési 

hőmérséklete kb. 105-110 °C162,163 és lágyuláspontja kb. 160 °C, a bevonását csak 80 °C-on 

végeztem el. Kristályos TiO2-ot nem lehet rá leválasztani, mert magasabb hőmérsékleten a 
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morfológiája és szerkezete nem stabil. A reaktor kamrájába a mintákat, mivel finom porokról 

volt szó, minden esetben acélhálóból (nyílás: 0,025 mm, acélhuzal átmérője: 0,025 mm) 

formált, lezárható tartóba töltöttem. Ebbe a hálóba a reagens gázok könnyedén be tudnak 

jutni, viszont a por nem hullik ki belőle, a vákuumszivattyú nem tudja elszívni őket. 

A TiO2 filmet a korábbival megegyezően TTIP és víz prekurzorokból állítottam elő. Az 

első prekuzor pulzusa 0,5 s-ig történt, melyet 15 s-os öblítés követett. Ezután a második 

reagens beengedése következett szintén 0,5 s-ig, és végül ismét egy szintén 15 s-os öblítéssel 

ért véget a ciklus. A filmnövesztés 250 ciklusból állt. A referenciaként használt Al2O3-ot és 

ZnO-ot csak a SiO2 szemcsékre, 80 °C és 250 °C-os hőmérsékleten választottam le. Az 

Al2O3-ot trimetil-alumínium [Al(CH3)3] és víz, míg a ZnO-ot dietil-cink [Zn(CH3-CH2)2] és 

víz prekurzorokból növesztettem. Az ALD ciklus a TiO2 növesztése esetén használttal 

teljesen megegyezett. A leválasztás mindkét oxid esetén 100 ciklusig tartott. Mindhárom oxid 

esetén a cél kb. 20 nm-es bevonat növesztése volt. 

 

3.1.4. TiO2 réteg leválasztása szol-gél módszerrel 

 

A TiO2 bevonatok előállítása során az első lépés a TiO2 szol elkészítése volt. Először 

55,5 ml etanolt 40 °C-osra melegítettem vízfürdő segítségével, majd folyamatos kevertetés 

mellett hozzáadtam 11,7 ml tetra-n-butil-ortotitánsavat (Sigma-Aldrich, CAS: 5593-70-4). A 

hőmérsékletet ezután 60 °C-ra emeltem. Az elegyhez 0,7 ml 65 %-os salétromsavat és 0,5 ml 

ioncserélt vizet adtam. Ezután a szolt két órán át lefedve kevertettem164.  

A SiO2 szemcsék bevonásához kimértem 50 mg SiO2-ot, majd 10 ml TiO2 szolt adtam 

hozzá, és 50 °C-on 5 órán át kevertettem a szemcséket a szolban. Ezután az elegyet Petri-

csészébe töltöttem és szobahőmérsékleten beszárítottam. Ekkor a minta még tartalmazta a 

nem SiO2 szemcsék felületén megtapadó TiO2-ot is. Később, annak érdekében, hogy a 

felesleges TiO2-ot eltávolítsam, a nagyobb SiO2/TiO2 mag/héj szemcséket centrifugálással 

kiülepítettem a szolból. A felesleges TiO2-ot tartalmazó szolt lepipettáztam a szemcsékről, és 

csak utána szárítottam be őket szobahőmérsékleten.  A csak beszárítással készített, illetve a 

centrifugálás után beszárított mag/héj nanoszemcséket is hőkezelésnek vetettem alá. A 

mintákat 450 °C-ra hevítettem 5 °C/perccel, majd 30 percig 450 °C-on tartottam. 
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3.2. Mag/héj polimer/fém-oxid nanoszálak és fém-oxid nanocsövek előállítása és 

vizsgálata 

 

A mag/héj szerkezetű nanoszemcsék után mag/héj szerkezetű nanoszálakat is 

előállítottam. Ezeknél a mintáknál fő célom atomi rétegleválasztással előállított azonos 

morfológiájú amorf, illetve kristályos TiO2 összehasonlítása volt. Magként ismét polimereket, 

poli(vinil-alkohol)-t (PVA) és poli(vinil-pirrolidon)-t (PVP) használtam fel, melyeket 

elektrosztatikus szálhúzással állítottam elő. Ezek a polimerek a PMMA-hoz képest nagyobb 

termikus stabilitású, így jobban megőrzik formájukat az ALD filmnövesztés során. Emellett 

eltávolíthatóak a nanoszálakból, aminek köszönhetően fém-oxid nanocsövek kialakítására 

alkalmasak. A szálakat először ALD-vel Al2O3 réteggel vontam be, mellyel csak azt 

vizsgáltam, hogy a polimerekre növeszthető-e úgy bevonat, hogy megőrizzék szálas 

formájukat, majd elő lehet-e állítani belőlük nanocsöveket a mag eltávolításával. Az Al2O3 

után, alacsony hőmérsékleten bevontam a szálakat TiO2-dal is, ezzel mag/héj szerkezetű 

polimer/amorf TiO2 szálakat kialakítva. Ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani amorf és 

kristályos TiO2 tulajdonságait a polimer magok két különböző módszerrel is megpróbáltam 

eltávolítani. A PVA és a PVP is vízoldható, így az egyik megoldás a mag kioldása volt, mely 

után várhatóan amorf marad a TiO2. A másik módszer pedig a minta lassú hevítése volt, 

melynek során a mag eltávolítható, és a TiO2 kikristályosodik.  

A tiszta szálak termikus tulajdonságainak tanulmányozására TG/DTA méréseket 

végeztem. A tiszta polimerek, a mag/héj kompozitok és a fém-oxid nanocsövek morfológiáját 

SEM és HR-SEM mérésekkel vizsgáltam. A minták összetételét EDX mérésekkel és ATR-IR 

spektroszkópiával, a kristályos fázisokat pedig XRD méréssel tanulmányoztam. A 

fotokatalitikus hatékonyságot csak a TiO2-ot tartalmazó minták esetén vizsgáltam, mivel az 

Al2O3 fotokatalitikusan inaktív. A vizsgálat során metilnarancs festék (MO) bontását 

követtem nyomon UV-Vis spektroszkópiával. 

 

3.2.1. PVA és PVP nanoszálak előállítása 

 

Poli(vinil-alkohol) (PVA) és poli(vinil-pirrolidon) (PVP) vizes oldataiból állítottam elő 

nanoszálakat elektrosztatikus szálhúzással. A PVA oldatának elkészítéséhez korábban 

elvégzett előkísérletek alapján 0,4 g PVA granulátumot mértem be analitikai mérlegen. 

Ezután 4,0 ml desztillált vizet adtam hozzá automata pipettával, majd 24 órán keresztül 

szobahőmérsékleten kevertettem az oldatot mágneses keverővel. A PVP oldatának 
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előállításához 1,1 g PVP granulátumot mértem be analitikai mérlegen. Ezután 4,0 ml 

desztillált vizet adtam hozzá automata pipettával, majd 4 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kevertettem az oldatot mágneses keverővel. 

Mindkét esetben az oldatokat fecskendőbe töltöttem és összeállítottam az 

elektrosztatikus szálhúzó berendezést. Földelt gyűjtőként alufóliát és azon polipropilén 

szövetet alkalmaztam. A rendszerre 20 kV feszültséget kapcsoltam, ezzel elindítva a 

szálképzést. Az adagolási sebesség 0,5 ml/h volt, a távolság a Taylor-fej és a gyűjtőlemez 

között pedig 25 cm. 

 

3.2.2. Bevonatok készítése ALD-vel 

 

A filmnövesztést egy Beneq TFS-200-186 típusú atomi rétegleválasztó berendezésben 

végeztem el. A polimer nanoszálakat először kb. 50 nm-es Al2O3 réteggel vontam be, majd 

100 nm-es TiO2 filmet növesztettem rájuk. A leválasztás minden esetben 50 °C-on történt. 

Az alumínium-oxid esetén a felhasznált prekurzorok trimetil-alumínium (TMA) és víz 

voltak. Az ALD ciklusban az első prekurzor (TMA) beengedése 0,15 s-ig történt, majd 0,5 s 

öblítés következett. Ezután a második reagens (víz) pulzusa szintén 0,15 s volt, majd egy 

ismét 0,75 s-os öblítéssel ért véget a ciklus. A kb. 50 nm-es rétegek kialkításához az ALD 

ciklusok száma 100 volt. A titán-dioxid esetén titán-tetraklorid (TiCl4) és víz voltak a 

felhasznált prekurzorok. Az ALD ciklusban az első prekurzor (titán-klorid) beengedése 

0,2 s-ig történt, majd 3 s öblítés következett. A második reagens (víz) beengedése szintén 

0,2 s-ig tartott, majd a ciklus egy 3 s-os öblítéssel ért véget. A vastagabb, kb. 100 nm-es réteg 

növesztéséhez 1400 ALD ciklus volt szükséges, mivel a TiO2 növekedési sebessége 

lényegesen lassabb. 

A bevonatok vastagságának biztosításához a leválasztások során kb. 1 cm x 2 cm-es 

üveglemezeket is a reaktor kamrába helyeztem, és az ezeken kialakuló réteg vastagságát 

profilométerrel ellenőriztem. 

 

3.2.3. Polimer templát eltávolítása, fém-oxid nanocsövek előállítása 

 

A mag/héj szerkezetű polimer/fém-oxid nanoszálakból kétféle módszerrel, kioldással és 

hevítéssel fém-oxid nanocsöveket állítottam elő. A polimer templát oldásához desztillált vizet 

használtam. A mintákat acélhálóba (nyílás: 0,025 mm, acélhuzal átmérője: 0,025 mm) 

helyeztem, ezzel védve a nanoszálakat. A mintát tartalmazó acélhálót főzőpohárba tettem és 
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kb. 50 ml vizet adtam hozzá. A kioldás 2 órán keresztül 60 °C-os termosztálás mellett történt. 

Mivel a kevertetés roncsolta volna a kialakuló fém-oxid nanocsöveket, ezért ehelyett az 

oldószer 30 percenkénti cseréjével biztosítottam az oldódás hatékonyságát. Az oldás után az 

oldószerből eltávolított mintát levegőn állva hagytam száradni.  

 A polimer templát kihevítése egy SDT 2960 (TA Instruments Inc.) típusú szimultán 

TG/DTA készülékben történt, levegő atmoszférában (130 ml/h). Nyitott platina mintatartót 

alkalmaztam. A hőmérsékletprogramot előzetes TG/DTA mérések alapján állapítottam meg: a 

mintákat 10 °C/perccel melegítettem 230 °C-ig, majd a fűtési sebességet 2 °C/percre 

csökkentve 550 °C-ig. A fűtési sebesség csökkentésére a nanocsövek szerkezetének megóvása 

miatt volt szükség. 

 

3.3. Mag/héj fém-oxid/fém-oxid nanoszálak előállítása és vizsgálata 

 

A korábbiakban olyan mag/héj nanokompozitokat állítottam elő, melyekben csak az 

ALD bevonat hatását vizsgáltam. Előállítottam viszont olyan kompozitokat is, melyekben 

mind a mag, mind a héj fotokatalitikusan aktív anyagból áll. Ezeknél vizsgáltam azt, hogy 

van-e hatása a fotokatalitikus tulajdonságokra annak, hogy melyik oxid tölti be a mag, illetve 

a bevonat szerepét. Először elektrosztatikus szálhúzás és hevítés segítségével ZnO és TiO2 

nanoszálakat állítottam elő. Majd a ZnO szálakat ALD-vel TiO2 réteggel, a TiO2 szálakat 

pedig ZnO filmmel vontam be. 

A PVP/TTIP nanoszálak termikus tulajdonságait részletesen elemeztem TG/DTA-MS 

méréssekkel. Az előállított tiszta nanoszálak és mag/héj kompozitok morfológiáját SEM és 

TEM mérésekkel vizsgáltam. Az összetételt és a kristályos fázisokat EDX méréssel, FT-IR és 

Raman spektroszkópiával, illetve XRD mérésekkel tanulmányoztam. A fotokatalitikus 

aktivitást metilnarancs festék (MO) bontásával mértem, a fotokatalitikus reakciók 

lejátszódását UV-Vis spektroszkópiával követtem. 

 

3.3.1. PVP/TTIP és PVP/ZnAc nanoszálak előállítása 

 

A TiO2 nanoszálak előállításához titán-tetraizopropoxid (TTIP), a ZnO-hoz pedig cink-

acetátot (ZnAc) tartalmazó poli(vinil-pirrolidon) (PVP) oldatokat használva végeztem 

elektrosztatikus szálhúzást. A PVP/TTIP szálak esetén korábban elvégzett előkísérletek 

alapján először 1 g TTIP-t (Sigma-Aldric, CAS: 546-68-9) 1 ml etanol és 1 ml ecetsav 

keverékéhez adtam, majd az elegyet 15 percig szobahőmérsékleten kevertettem. A PVP-ből 
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külön feloldottam 0,5 g-ot 3 ml etanolban, majd a TTIP oldatához adtam. A teljes oldatot 

1 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldatot fecskendőbe töltöttem és 

összecsatlakoztattam az elektrosztatikus szálhúzáshoz alkalmazott berendezés egységeit. 

Földelt gyűjtőként polietilén fóliával borított alufóliát használtam. A rendszerre 25 kV 

feszültséget kapcsoltam. Az adagolási sebesség 4 ml/h volt, a karakterisztikus távolság a 

Taylor-fej és a gyűjtőlemez között pedig 25 cm. 

A PVP/ZnAc szálak előállításához 0,6 g PVP-t és 0,6 g ZnAc-ot (Sigma-Aldrich, CAS: 

557-34-6) oldottam fel 2 ml víz és 3 ml etanol elegyében. Az oldatot 1 órán át 

szobahőmérsékleten kevertettem a szálhúzás előtt. A szálhúzáshoz alkalmazott elrendezés 

teljesen megegyezett a PVP/TTIP szálak esetén használttal. Az adagolási sebesség 1 ml/h 

volt, a rendszerre kapcsolt feszültség pedig 20 kV. 

 

3.3.2. TiO2 és ZnO nanoszálak előállítása hevítéssel 

 

Az elektrosztatikus szálhúzással előállított PVP/TTIP és PVP/ZnAc nanoszálakból 

tiszta TiO2 és ZnO szálakat hevítéssel lehet előállítani. A TiO2 szálak előállításánál a hevítési 

hőmérséklet befolyásolja, hogy milyen kristályos fázis alakul ki, ezért először elvégeztem a 

PVP/TTIP szálak részletes termikus elemzését TG/DTA-MS mérésekkel. A hevítést 

vizsgáltam oxidatív (levegő) és inert (nitrogén) atmoszférában is. A TG/DTA-MS mérések 

után tanulmányoztam mindkét atmoszférában 10 °C/perces fűtési sebességgel 550 °C-ra, 

illetve 900 °C-ra hevített nanoszálak tulajdonságait HR-SEM, XRD és Raman mérésekkel. 

A fotokatalízis vizsgálatoknál anatáz TiO2-ot tartalmazó nanokompozitot szerettem 

volna vizsgálni, ezért végül a bevonásra használt TiO2 szálak előállítása során a PVP/TTIP 

kompozitot levegőben 550 °C-ra hevítettem, majd 1 órán át azon a hőmérsékleten tartottam. 

Ezeknek a szálaknak a hevítésénél alacsonyabb, 1 °C/perces fűtési sebességet választottam, 

hogy a szálak szerkezete kevésbé roncsolódjon. A ZnO szálakat a TiO2 szálakkal megegyező 

módon állítottam elő. 

 

3.3.3. Bevonatok készítése ALD-vel 

 

A mag/héj szerkezetű fém-oxid/fém-oxid nanoszálak előállításához a bevonatok 

leválasztása egy Picosun SUNALE R-100 reaktorban történt, a reaktorban a jellemző nyomás 

10 mbar. A ZnO film növesztését 200 °C-on dietil-cink (DEZ) és víz prekurzorok 

felhasználásával végeztem el. Az ALD ciklusban az első prekurzor (DEZ) beengedése 1 s 
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volt, amit 30 s-os öblítés követett (nitrogén gázzal). Ezután a második reagens (víz) 

beengedése következett szintén 1 s-ig, és végül ismét egy 30 s-os öblítéssel ért véget a ciklus. 

A ZnO film növesztése 25 ALD ciklusból állt.  

A TiO2 réteg előállításához TTIP és víz reagenseket használtam. A TTIP prekurzort a 

megfelelő parciális nyomás eléréséhez a tároló tartályában 70 °C-osra kellett melegíteni.  Az 

ALD ciklus egyezett a ZnO leválasztása esetén alkalmazottal. A filmnövesztés 300 °C-on 

történt, és 130 ciklusból állt. 

 

3.4. Alkalmazott analitikai módszerek és mérési körülmények 

 

3.4.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

 

A transzmissziós elektronmikroszkópos képeket egy volfrámkatódos FEI Morgagni 

268D típusú készülékkel, 100 kV gyorsítófeszültség mellett vettem fel. A mintaelőkészítés 

során az anyagokból etanolos szuszpenziót készítettem, amit felcseppentettem egy-egy TEM 

rácsra. A méréshez használt mintatartó rácsok vörösrézből készültek, és ún. Formvar 

hártyával (vékony, szenet tartalmazó réteg) voltak bevonva. 

 

3.4.2. Pásztázó elektronmikroszkópia-energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (SEM-EDX) 

 

A minták morfológiáját egy volfrámkatódos JEOL JSM-5500LV típusú pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltam. Az anyagokat szénszalag segítségével rézből készült 

mintatartókra rögzítettem. A minták felületét a leválasztás előtt vékony Au/Pd réteggel 

vontam be (6-10 mA áramerősség, 180 s) egy POLARON SC7620 típusú porlasztó készülék 

segítségével. A mérések során a minták összetételét is vizsgáltam a JEOL JSM-5000LV 

készülékhez kapcsolt IXRF energiadiszperzív analizátorral, 20 kV gyorsítófeszültség mellett. 

 

3.4.3. Nagyfelbontású pásztázó elektronmikroszkópia (HR-SEM) 

 

A nagyfelbontású felvételek egy LEO 1540 XB típusú pásztázó elektronmikroszkóppal 

készültek. A mintaelőkészítés során szénszalag segítségével rézből készült mintatartóra 

rögzítettem a mérendő anyagot. A mérés során a gyorsítófeszültség 5 kV volt. 
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3.4.4. Por-röntgendiffrakció (XRD) 

 

A diffraktogramokat egy Panalytical X’pert Pro MPD típusú röntgendiffrakciós 

készülékkel mértem. A mérésekhez Cu Kα sugárzást (λ = 0,15418 nm) alkalmaztam. A 

kristályos fázisok azonosításához ICDD adatbázist használtam (1. táblázat). 

 
1. táblázat: A kristályos fázisok azonosításához alkalmazott ICDD kártyák száma 

Anyag 
Kristályos 

fázis 
ICDD 

kártyaszám 

TiO2 anatáz 
01-083-2243 

00-021-1272 

TiO2 rutil 00-021-1276 

ZnO cinkit 
00-036-1451 

01-074-9940 

 

3.4.5. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FT-IR) 

 

Az infravörös spektrumokat egy Biorad Excalibur Series FTS 3000 FT-IR 

spektrométerrel rögzítettem. A mérési tartomány 4000-400 cm-1 volt, a felbontás 4 cm-1. A 

spektrumokat 64 mérés átlagolásával vette fel a készülék. A mintaelőkészítés során 1 mg 

mintát 300 mg KBr-dal elporítottam és pasztillát készítettem belőlük vákuumozott présben. 

Egyes mintákról ATR módszerrel felvett infravörös spektrumokat egy Goldengate 

SpecAC ATR fejjel ellátott Bruker Tensor 37 IR készülék segítségével mértem. A mérési 

tartomány 4000-600 cm-1 volt. A mérés nem igényelt mintaelőkészítést. 

 

3.4.6. Raman spektroszkópia 

 

A Raman spektrumok egy Jobin-Yvon LabRAM mikrospektroszkóppal készültek. A 

gerjesztő fényforrás 532 nm-es Nd-YAG lézer (Sacher Lasertechnik) volt. A mérés nem 

igényelt mintaelőkészítést. 

 

3.4.7. UV-Vis spektroszkópia 

 

Az UV-Vis méréseket egy Avantes AvaSpec-2048 spektrofotométerrel végeztem el. Az 

abszorbancia spektrumokat 200-900 nm tartományon vettem fel, teflon referencia 

alkalmazásával. 
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3.4.8. Termikus analízis (TG/DTA-MS) 

 

A méréseket egy SDT 2960 (TA Instruments Inc.) típusú szimultán TG/DTA termikus 

analizátorral végeztem. A méréseket levegő és nitrogén atmoszférában is elvégeztem, a gáz 

áramlási sebessége minden esetben 130 ml/perc volt. Mintatartóként nyitott platina tégelyt 

alkalmaztam. A fűtési sebesség a legtöbb mérésnél 10 °C/perc volt, kivéve az oxidatív 

atmoszférában hevesen égő polimereknél, ott 5 °C/percre csökkentettem. A véghőmérséklet 

viszont mintafüggő volt. A fejlődő gázokat egy 200 °C-ra fűtött metil-csoportokkal deaktivált 

kvarc kapillárison keresztül a készülékhez kapcsolódó Thermostar GSD 300 (Balzers 

Instruments) kvadrupol tömegspektrométerrel (MS) azonosítottam. A tömegspektrométerrel 

egyszerre 64 csatornán lehetett a kiválasztott m/z értékű ionokat detektálni. 

 

3.4.9. Fajlagos felület mérés (SSA) 

 

A fajlagos felület meghatározása előtt a mintákat szobahőmérsékleten szárítottam. A 

mérés egy Nova2000e (Quantachrome) készülékkel -196 °C-on felvett nitrogén adszorpciós 

és deszorpciós izotermák segítségével történt. A fajlagos felületet a Brunauer-Emmett-Teller 

(BET) modell alapján határoztuk meg165. 

 

3.4.10. Fotokatalitikus tulajdonságok mérése 

 

A minták fotokatalitikus aktivitásának 

vizsgálatához vizes oldatban levő 

metilnarancs (MO) festék lebontását 

követtem. A mérések fő célja a 

fotokatalitikus tulajdonságok kimutatása 

volt, a részletes katalízis jellemzés nem 

képezte a dolgozat tárgyát. A fotokatalízis 

csak egy tesztreakció volt a minták 

összehasonlítására. A megvilágításhoz két, a 

mintától 5-5 cm-re párhuzamos elhelyezett 

18 W-os UV fénycsövet használtam (Osram blacklight, UV-A). Az UV fénycső általam mért 

spektrumát a 12. ábra mutatja. A lámpa teljesítményéből számítások alapján a mintára jutó 

rész 0,5 W. A reakciókat UV-Vis mérésekkel követtem nyomon egy JASCO V550 

12. ábra: UV fénycső spektruma 
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spektrofotométerrel, reaktorként magát a 4 ml-es kvarc küvettát használtam. A küvetták 

alkalmazása azért volt szükséges, mert a mintákból nagyon kis mennyiség (néhány mg) állt 

csak rendelkezésre, így kevertetésre nem volt lehetőség. Referencia anyagok segítségével 

kimértem azonban, hogy a küvettás mérés során kapott katalizátor sorrend, valamint a 

bomlások aránya egyezett a nagyobb (100 ml), kevertetett, vízhűtéssel ellátott reaktorban 

mérttel. 

A mérések során 1 mg mintához 3 ml metilnarancs oldatot adtam hozzá. A felhasznált 

metilnarancs vizes oldata 4 * 10-5 mol/dm3 koncentrációjú volt. Az oldatokat először 1 órát 

hagytam sötétben állni, hogy beálljon az adszorpciós egyensúly. Az egyensúly beállását 

10 percenkénti méréssel ellenőriztem. Ezután bekapcsoltam az UV lámpát, és 4 órán keresztül 

fél óránként mértem az abszorbanciát 300-800 nm-es tartományban. A mérések során a 

metilnarancs 464 nm-es csúcsának abszorbancia értékét követtem nyomon és ennek 

csökkenéséből vontam le a következtetéseket. Az eredmények összehasonlíthatósága 

érdekében a relatív abszorbancia értékeket ábrázoltam az idő függvényében (A/A0, ahol A az 

adott időpontban mért abszorbancia, A0 a lámpák bekapcsolása előtti kiindulási 

abszorbancia). A minták fotokatalitikus hatékonyságát referenciaként P25 TiO2-hoz (Sigma-

Aldrich, CAS: 13463-67-7) hasonlítottam. 

 

3.5. A doktorjelölt által és együttműködők segítségével elvégzett mérések 

 

A mag/héj szerkezetű nanorészecskék előállításánál a PMMA szemcséket én állítottam 

elő a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag és Gumiipari 

Laboratóriumában Dr. Hári József és Kárpáti Levente felügyeletével. A SiO2 szemcséket a 

BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Kolloidkémiai Csoportjának 

laboratóriumában, Kócs Lenke felügyelete mellett készítettem el. A szemcsékre történő atomi 

rétegleválasztást az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és 

Anyagtudományi Intézetében, Dr. Baji Zsófia segítségével valósítottam meg. Az előállított 

minták FT-IR, XRD, SEM-EDX vizsgálatát és a fotokatalitikus tulajdonságok meghatározását 

én végeztem el, a méréseket én értékeltem ki. A minták fajlagos felületét a BME Fizikai 

Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Felületkémiai Csoportjában mérték meg. A szol-gél 

bevonat kialakításához használt TiO2 szolt a BME FKAT Kolloidkémiai Csoportjának 

laboratóriumában egy MSc hallgatóval, Patak Ádámmal közösen készítettem. A SiO2 

szemcsék bevonását, az EDX, XRD, FT-IR és fotokatalízis méréseket a hallgató felügyeletem 

mellett végezte el, az eredményeket közösen értékeltük ki.  
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A mag/héj szerkezetű polimer/fém-oxid nanoszálak és fém-oxid nanocsövek előállításán 

egy MSc hallgatóval, Kocsis Eszterrel közösen dolgoztunk. A polimer nanoszálakat a BME 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Gyógyszer-, Környezeti- és Biztonságtechnológiai 

Anyagok Kutatócsoportjának laboratóriumában állítottuk elő. Az atomi rétegleválasztást a 

Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika Tanszékén, Dr. Parditka Bence segítségével végeztük 

el. A fém-oxid nanocsövek előállítását, a TG/DTA, XRD, SEM-EDX analitikai vizsgálatokat 

és a fotokatalízis mérést a hallgató végezte a felügyeletem mellett, az eredményeket közösen 

értékeltük ki. Az ATR-IR spektrumokat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén a 

hallgató vette fel a felügyeletem mellett, a spektrumokat közösen értékeltük ki. A HR-SEM 

képeket az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Intézetében, Lukács István készítette, a felvételeket hallgatóval közösen értékeltük ki.  

A fém-oxid/fém-oxid kompozitokhoz használt nanoszálakat egy BSc hallgatóval, 

Bárdos Péterrel és Dr. Stefan Boyadjiev posztdoktorral közösen állítottuk elő. A PVP/TTIP és 

PVP/ZnAc nanoszálakat a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Gyógyszer-, 

Környezeti- és Biztonságtechnológiai Anyagok Kutatócsoportjának laboratóriumában 

készítettük el. A PVP/TTIP szálak teljes termikus elemzését és a hevítéssel előállított szálak 

analitikai vizsgálatát (SEM, XRD, Raman) én végeztem el, az eredményeket én értékeltem ki. 

A fém-oxid szálakra történő atomi rétegleválasztást az MTA Energiatudományi 

Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében, Dr. Baji Zsófia segítségével 

valósítottuk meg. A SEM-EDX, FT-IR, XRD és fotokatalízis méréseket Bárdos Péterrel és 

Dr. Stefan Boyadjievvel közösen végeztük el és értékeltük ki. A Raman spektrumokat BME 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Gyógyszer-, Környezeti- és Biztonságtechnológiai 

Anyagok Kutatócsoportjának laboratóriumában Igricz Tamás segítségével vettük fel. 

A TEM képeket minden mintáról az MTA-TTK Anyag- és Környezetkémia 

Intézetében, Dr. Németh Péter készítette, a felvételeket én értékeltem ki. 

A PhD munkám alatt az MSc hallgatók, akikkel együtt dolgoztam (Kocsis Eszter és 
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4. Eredmények és értékelésük 

 

4.1. Mag/héj nanoszemcsék vizsgálata 

 

4.1.1. SiO2 és PMMA nanoszemcsék vizsgálata 

 

Ahogy azt korábban leírtam, a mag/héj szerkezetű nanoszemcsék kialakításához kétféle 

hordozót választottam: Stöber módszerrel előállított SiO2-ot és emulziós polimerizációval 

szintetizált poli(metil-metakrilát) (PMMA) nanoszemcséket. A mintákról készült TEM 

felvételeken (13. ábra és 14. ábra) látható, hogy mindkét esetben szabályos gömb alakú 

szemcséket sikerült előállítani. A SiO2 átmérője 100-150 nm között változott, a PMMA-nál 

pedig 50-70 nm volt. 

 

 

13. ábra: TEM felvételek a SiO2 nanoszemcsékről 

 

14. ábra: TEM felvételek a PMMA nanoszemcsékről 

 

A tiszta szemcséknél XRD méréssel ellenőriztem, hogy valóban nem tartalmaznak-e 

kristályos fázisokat. A felvett diffraktogramokon (15. ábra) nem jelentek meg diffrakciós 

élek. A görbék jellege azt mutatta, hogy mindkét anyag amorf. 
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4.1.2. ALD filmnövesztéshez végzett elővizsgálatok 

 

Mielőtt az előállított szubsztrátokat a fém-

oxid rétegekkel bevontam volna, 

megvizsgáltam, hogy az általam használt titán-

tetraizoropoxid (TTIP) reagensből készített 

TiO2 film az adott ALD körülmények között, 

milyen hőmérséklettől kezdve nő kristályos 

formában. Ehhez Si egykristály lemezre 5 

különböző hőmérsékleten növesztettem réteget 

(16. ábra). A diffraktogramokon 200 °C-os 

leválasztási hőmérsékletig csak a Si-ra jellemző 

két éles reflexió (33° (2θ) és 62° (2θ)) látható 

Ezek alapján a 200 °C-on és azalatt növesztett 

TiO2 amorf. Az első hőmérséklet, ahol 

megjelentek a kristályos TiO2-ra jellemző 

csúcsok (25° (2θ) és 48° (2θ)) 250 °C volt. Ettől 

a hőmérséklettől kezdve a TiO2 anatáz 

formában nő. 

Az előzetes vizsgálatok alapján a SiO2 szemcsékre 300 °C-on növesztettem a kristályos 

TiO2 réteget. A PMMA-ra nem lehetett kristályos bevonatot leválasztani, és az amorf rétegnél 

is figyelembe kellett venni, hogy minél alacsonyabb hőmérsékleten dolgozzak. A TTIP 

prekurzor felhasználásánál a minimálisan alkalmazható leválasztási hőmérséklet 80 °C volt, 

így mindkét hordozó bevonásához amorf réteggel ezt a hőmérsékletet választottam. A 

15. ábra: Tiszta hordozók XRD diffraktogramja 

16. ábra: Különböző hőmérsékleteken növesztett 
TiO2 rétegek XRD diffraktogramja 



 41       

  

referenciaként alkalmazott Al2O3 és ZnO rétegeket, az ALD ablakukat is figyelembe véve 

80 °C és 250 °C-on választottam le a SiO2 szemcsékre.  

A PMMA esetén a leválasztás előtt TG/DTA 

méréssel megvizsgáltam, hogy a 80 °C-os leválasztási 

hőmérsékleten termikusan stabil-e a minta (17. ábra). A 

vizsgálatot nitrogén atmoszférában végeztem el. Ehhez 

a méréshez azért nitrogén atmoszférát választottam, 

mert az ALD reaktorban folyamatos nitrogénes öblítés 

mellett történik a filmnövesztés. Így ez ad az ALD 

reaktorban levőhöz hasonló körülményeket. A mérés 

során a PMMA termikus bomlása csak 250 °C körül 

indult meg, 80 °C-os hőmérsékletig elhanyagolható volt 

a tömegcsökkenés (0,7 %). Az irodalmi adatok alapján a 

80 °C a PMMA üvegesedési és lágyulási hőmérséklete 

alatt van162. Tehát ezekből kiindulva a 80 °C-os ALD 

filmnövesztési hőmérséklet megfelelő. 

 

4.1.3. Mag/héj SiO2/fém-oxid és PMMA/TiO2 nanokompozitok vizsgálata 

 

A TiO2, Al2O3 és ZnO rétegek ALD leválasztása után FT-IR és EDX spektroszkópiával 

vizsgáltam, hogy kimutathatóak-e a növesztett fém-oxidok a mintákban, illetve hogy milyen 

az összetételük. Az EDX mérés alkalmas az ALD rétegek jelenlétének igazolására, az 

összetételről viszont csak hozzávetőleges értékeket adott.  

 

2. táblázat: ALD-vel előállított mag/héj nanoszemcsék összetétele 

 C Si O Ti Al Zn 

Minta m/m % 

PMMA/TiO2 - 80 °C 71,1 - 26,2 2,7 - - 

SiO2/TiO2 - 80 °C - 51,3 40,4 8,3 - - 

SiO2/TiO2 - 300 °C - 43,9 46,1 10,0 - - 

SiO2/Al2O3 - 80 °C - 24,4 63,1 - 12,6 - 

SiO2/Al2O3 - 250 °C - 25,6 60,2 - 14,2 - 

SiO2/ZnO - 80 °C - 24,4 24,1 - - 51,5 

SiO2/ZnO - 250 °C - 24,5 32,2 - - 43,4 

17. ábra: PMMA termikus bomlása N2 
atmoszférában 
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A filmnövesztés után a megfelelő mintákban kimutatható volt a Ti, Al, illetve Zn 

jelenléte (2. táblázat). Az eredmények az mutatták, hogy magasabb hőmérsékleten a TiO2-ból 

és az Al2O3-ból is nagyobb mennyiség vált le a felületre (a hőmérséklet emelésével nő a GPC-

jük). Érdekesség volt, hogy a ZnO-ból 80 °C-on nőtt több. Ezt valószínűleg az okozhatta, 

hogy a 250 °C-os reakcióknál elértem a ZnO 

ALD ablakának felső határát. 

Az FT-IR spektrumokon a leválasztott 

TiO2, Al2O3 és ZnO rezgései az 1000 cm-1 alatti 

tartományban kellene megjelenjen. Mivel ebben 

a tartományban mindkét hordozónak intenzív 

elnyelési sávjai vannak, az ALD rétegek jelét 

nem lehetett egyértelműen elkülöníteni. A 

PMMA-nál (18. ábra) a 3441 cm-1-es csúcs a 

felületen megkötött vízhez tartozik. A sávok 

2997 és 2951 cm-1-nél a C-H kötésre jellemző 

vegyértékrezgéseket mutatják, míg 1449 és 

841 cm-1-nél annak a deformációs rezgései 

jelennek meg. Az 1242 és 1150 cm-1-es sávok a 

C-O-C kötés, a 989 cm-1-es pedig a C-C váz 

vegyértékrezgését jelölik. Az 1730 cm-1-es 

elnyelési csúcs az akrilát karboxil-csoportra 

jellemző, míg a 750 cm-1-es az α-metil 

csoportokra166,167. A TiO2 leválasztása után nem 

volt megfigyelhető különbség a spektrumban. 

A SiO2 spektrumában (19. ábra) a 

3410 cm-1 és 1634 cm-1-es a felületen kötött 

vizet mutatják.  A 949 cm-1-nél jelentkező sáv a 

Si-OH kötés deformációs rezgését jelöli. 1099, 

799 és 468 cm-1-nél sorrendben a Si-O és Si-O-

Si kötések vegyérték, deformációs és torziós 

rezgései jelennek meg168,169. A PMMA-val 

ellentétben a SiO2 esetén a leválasztás után az 

1000 cm-1 alatti tartományba eső sávoknál, 
19. ábra: SiO2 és SiO2/fém-oxid kompozitok FT-IR 

spektruma 

18. ábra: PMMA és PMMA/TiO2 FT-IR spektruma 
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azoknak a kismértékű eltolódása volt tapasztalható, és a sávok intenzitás aránya is 

megváltozott. Ez a növesztett oxidok jelenlétére utalt. 

Minden mintánál XRD mérésekkel 

ellenőriztem, hogy az alacsony hőmérsékleten 

leválasztott bevonatok a várakozásnak megfelelően 

amorfak-e, magas hőmérsékleten pedig kristályos 

réteg nő-e (20. ábra és 21. ábra). A mérések azt 

mutatták, hogy a 80 °C-on növesztett TiO2 amorf 

volt, a 300 °C-on kialakított réteg pedig kristályos, 

anatáz TiO2-ot tartalmazott. Az Al2O3 réteg 

mindkét hőmérsékleten amorf, a ZnO pedig 

mindkettőn kristályos (cinkit) lett. A további vizsgálatok során azonban ez nem okozott 

gondot, mivel ezeket csak referenciaként használtam. Az amorf TiO2-ot tartalmazó mintáknál 

felmerült, hogy nem tartalmazhatnak-e nanoméretű kristályos részeket. Emiatt a TEM 

mérések során megvizsgáltam a minták elektrondiffrakcióját is, a rétegek azonban nem adtak 

elektrondiffrakciós képet, tehát valóban teljesen amorfak voltak. 

 

 

21. ábra: SiO2 és SiO2/fém-oxid kompozitok XRD diffraktogramja 

 

4.1.4. Mag/héj nanoszemcsék morfológiája és a minták  fajlagos felülete 

 

Az előállított nanokompozitok morfológiáját TEM méréssel vizsgáltam. A SiO2-ot 

tartalmazó kompozitoknál minden esetben azt tapasztaltam, hogy mag/héj szerkezetű 

nanoszemcsék alakultak ki (22. ábra). A TiO2 a hordozó szemcséket teljesen és egyenletesen 

bevonta. A réteg 80 °C filmnövesztés esetén kb. 20 nm vastag volt, 300 °C-on pedig kicsit 

20. ábra: PMMA és PMMA/TiO2 kompozit XRD 
diffraktogramja 
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vastagabb, 20-30 nm-es homogén bevonat alakult ki. Az Al2O3 a TiO2-hoz hasonlóan 

viszonylag egyenletes réteget alkotott, vastagsága kb. 20 nm volt. A ZnO ezektől eltérő volt, 

először nanoméretű szemcsék alakultak ki, majd ezek nőttek össze egy egybefüggő réteggé. 

Emiatt az itt kialakuló kb. 20 nm-es bevonat nem sima, hanem érdes felületű volt.  

 

 

22. ábra: TEM felvételek; a) SiO2/TiO2 – 80 °C és b) 300 °C, c) SiO2/Al2O3 – 80 °C és d) 250 °C,  
e) SiO2/ZnO – 80 °C és f) 250 °C 

 

A SiO2-ra leválasztott bevonatok hasonló vastagsága jól mutatja, hogy a különböző 

oxidok ciklusonkénti növekedése (GPC) jelentősen eltérhet egymástól. A TiO2 réteg 

leválasztásánál 2,5-szer annyi ciklusra volt szükség, mint ugyanolyan vastag Al2O3, illetve 

ZnO film kialakításához.  

A PMMA/TiO2 minta vizsgálatánál látható volt, hogy nem alakult ki mag/héj szerkezetű 

nanokompozit (23. ábra). A leválasztás után nem lehetett megfigyelni az eredetileg előállított 

gömb alakú nanoszemcséket. A polimer meglágyult, annak ellenére, hogy lágyulási, sőt 

üvegesedési hőmérséklete alatt dolgoztam. Ez valószínűleg az ALD reakciók exoterm 
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hőszínezetének volt köszönhető. Mag/héj szerkezet ugyan nem alakult ki, de létrejött egy 

porózus PMMA/TiO2 nanokompozit. 

 

 

23. ábra: TEM felvételek; a-b) PMMA és c) PMMA/TiO2 kompozit 

 

Mivel célom elsődlegesen az atomi rétegleválasztással előállított TiO2 rétegek 

vizsgálata volt, a TiO2 tartalmú nanokompozitok fajlagos felületét is megmértem (3. táblázat). 

A felület nagysága jelentősen befolyásolja a fotokatalitikus hatékonyságot. A legnagyobb 

fajlagos felülete a PMMA-t tartalmazó mintáknak volt. A PMMA-ra történő leválasztás után 

kissé csökkent a felület. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy ekkor már nem gömb alakú 

szemcsék voltak, hanem porózus szerkezet alakult ki. A SiO2-os minták esetén a felület 

kisebb, mint a polimert tartalmazóknál. A 80 °C-os leválasztás után a felület közel azonos 

maradt, a magas hőmérsékletű filmnövesztésnél viszont drasztikusan lecsökkent. Ennek 

magyarázata az lehet, hogy magas hőmérsékleten előfordulhat, hogy szinterelődnek a 

szemcsék. 

3. táblázat: A mag/héj nanoszemcsék fajlagos felülete 

 BET 

Minta m2/g 

PMMA 56 

PMMA/TiO2 - 80 °C 50 

SiO2 14 

SiO2/TiO2 - 80 °C 17 

SiO2/TiO2 - 300 °C 1 

 

4.1.5. Mag/héj nanoszemcsék fotokatalitikus tulajdonságainak mérése 

 

Az előállított nanokompozitok fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálatához 

tesztvegyületként, metilnarancs (MO) festéket használtam. A referenciaként alkalmazott 

Al2O3, illetve ZnO bevonatok az elvárásoknak megfelelő eredményeket adtak (24. ábra). Az 
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amorf Al2O3-nak nem volt fotokatalitikus hatása, a metilnarancs koncentrációjának 

csökkenése megegyezett a tiszta SiO2 szubsztrát esetén mérttel. A kristályos ZnO kiváló 

aktivitást mutatott, a festék majdnem 50 %-át degradálta az adott idő alatt. A két SiO2/ZnO 

kompozit közül a 80 °C-on előállított mutatta a nagyobb hatékonyságot. Ennek magyarázata, 

hogy az a minta nagyobb mennyiségű kristályos ZnO-ot tartalmazott, mint a 300 °C-on 

készített. 

 

24. ábra: Referencia a) Al2O3 és b) ZnO réteg fotokatalitikus hatékonysága 

 

A TiO2-ot tartalmazó minták közül a legjobb fotokatalitikus hatékonyságot a SiO2-ra 

300 °C-on növesztett réteg mutatta az adott körülmények között (25. ábra). A konverzió 

meghaladta a 40%-ot. Egyedül ez a minta tartalmazott kristályos (anatáz) TiO2-ot. 

Érdekesség, hogy a minta nem rendelkezett nagy fajlagos felülettel, de ennek ellenére jó 

aktivitást mutatott. Az amorf TiO2-ot tartalmazó SiO2/TiO2 kompozitnak nem volt jelentős 

hatása, viszont a tiszta szubsztráthoz képest kismértékű, de detektálható növekedés volt a 

bomlás mértékében. 

  

 

25. ábra: SiO2/TiO2 kompozitok fotokatalitikus hatékonysága (kis ábra: SiO2 és SiO2/TiO2 - 80°C nagyítva) 
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A PMMA esetén csak amorf TiO2-ot tartalmazó nanokompozitot állítottam elő. A  

SiO2-ra leválasztott amorf réteghez képest ennél a mintánál még jelentősebb fotokatalitikus 

hatást tapasztaltam. A metilnarancs bomlása egyértelműen nagyobb mértékű volt, mint a 

tiszta a fotolízis során, illetve mint a tiszta PMMA használata esetén mért (26. ábra). Az 

amorf TiO2 fotokatalitikus hatása meglepő. hiszen az irodalmi példákban csak olyan esetben 

mutatott fotokatalitikus aktivitást, ha egy másik kristályos oxiddal133 vagy erősen 

nanostruktúrált szén nanoszerkezettel (pl. lótusz2, fullerén3) volt keverve, és pl. töltésszétválás 

jöhetett létre.  

 

 

26. ábra: PMMA/TiO2 kompozit fotokatalitikus hatékonysága 

 

Két mintámat, a 80 °C-on előállított SiO2/ZnO és a 300 °C-on készített SiO2/TiO2 

nanokompozitokat összehasonlítottam azonos körülmények között a P25 TiO2-dal is  

(27. ábra). Mindkét ALD-vel előállított minta kétszer nagyobb aktivitást mutatott, mint az 

azonos körülmények között mért P25 TiO2.  

 

 

27. ábra: SiO2/ZnO-80°C, SiO2/TiO2-300 °C és P25 TiO2 fotokatalitikus hatékonyságának összehasonlítása 
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4. táblázat: SiO2/ZnO-80°C, SiO2/TiO2-300 °C és P25 TiO2 
fotokatalitikus reakcióinak kinetikája 

 (A/A0)240 y240 k*104 R2 

Minta % % min-1 - 

P25 TiO2 77,6 22,4 10,6 0,9984 

SiO2/TiO2 - 
300 °C 

58,5 41,5 22,8 0,9961 

SiO2/ZnO - 
80 °C 

52,0 48 27,3 0,9997 
 

 

A SiO2/ZnO-80°C és a SiO2/TiO2-300 °C minták fotokatalitikus reakcióinak kinetikáját 

is megvizsgáltam (28. ábra). Pszeudo elsőrendű folyamatot feltételezve a legnagyobb 

látszólagos, bruttó sebességi állandót (k) a ZnO-ot tartalmazó minta esetén kaptam. A 

SiO2/TiO2 kompozit esetén is kétszer akkora volt a sebességi állandó, mint a P25 TiO2-nál 

kapott (4. táblázat). 

 

4.1.6. Szol-gél módszerrel előállított SiO2/TiO2 nanoszemcsék vizsgálata 

 

A SiO2 nanoszemcséket szol-gél módszerrel is bevontam vékony TiO2 réteggel. Egyik 

esetben 5 óra kevertetés után a SiO2/TiO2 szemcséket és a nanoszemcsés TiO2 szolt együtt 

szárítottam be. A másik esetben pedig a kevertetés után először a SiO2/TiO2 mag/héj 

szemcséket centrifugálva kiülepítettem a szolból, és a felesleges szolt eltávolítása után 

szárítottam be őket. 

 

29. ábra: SiO2/TiO2 kompozit a-b) beszárítás után, c-d) hevítés után 

28. ábra: SiO2/ZnO-80°C, SiO2/TiO2-300 °C és P25 
TiO2 fotokatalitikus reakcióinak kinetikája 
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A mintákról a szárítás után TEM felvételeket készítettem. A csak beszárítással készített 

kompozitok esetén látható, hogy a SiO2 szemcsék felületén egyenletes TiO2 réteg alakult ki  

(29. ábra). A bevonat vastagsága hozzávetőleg 20-30 nm volt. A kisebb nagyítású képek 

viszont megmutatták azt is, hogy a SiO2 szemcsék között kialakult egy összefüggő mátrix, 

ami nanoméretű TiO2 szemcsékből állt össze. Tehát kialakultak a SiO2/TiO2 mag/héj 

nanoszemcsék, azonban nemcsak a szemcsék felületén, hanem közöttük is nagy mennyiségű 

TiO2 volt megtalálható. A beszárított minták hevítése után készített képek azt mutatták, hogy 

a hevítés hatására a SiO2/TiO2 szemcsék összeszinterelődtek. A hevítésre a maradék 

elreagálatlan prekurzor eltávolítása, illetve a kristályosabb TiO2 réteg kialakítása miatt volt 

szükség. 

Később a felesleges TiO2 szol eltávolítására centrifugálást alkalmaztam. A TEM 

képeken (30. ábra) megfigyelhető, hogy ebben az esetben már nem volt a szemcsék között 

TiO2 mátrix. A bevonat csak a szemcsék felületén alakult ki, egyenletesen fedte a SiO2-ot, és 

vastagsága nagyjából 30 nm volt. A kompozit hevítése után ismét az volt látható, hogy a 

szemcsék összeszinterelődtek. 

 

 

30. ábra: SiO2/TiO2 kompozit a-b) centrifugálás után, c-d) hevítés után 

 

A TEM mérés mellett a mintákban található TiO2 mennyiségét EDX módszerrel is 

vizsgáltam. Az eredmények igazolták a TEM képek alapján elmondottakat. A centrifugálás 

után kapott mintákban jelentősen lecsökkent a Ti mennyisége a beszárítással előállítottakhoz 

képest (5. táblázat). Centrifugálás után a minta kb. 9 m/m % titánt tartalmazott. Ez már közel 

volt az ALD-vel 300 °C-on szintetizált SiO2/TiO2 nanokompozitban található titán 
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mennyiségéhez (10 m/m %). Így két különböző módszerrel előállított, de egymáshoz hasonló 

TiO2 bevonatok tulajdonságait tudtam összehasonlítani. 

 

5. táblázat: Szol-gél módszerrel előállított SiO2/TiO2 minták összetétele 

 O Si Ti 

Minta m/m % 

Beszárított 59,4 6,6 34,0 

Beszárított + hevített 58,6 4,1 37,3 

Centrifugált 64,6 26,5 8,9 

Centrifugált + hevített 69,3 21,6 9,1 

 

A szol-gél minták összetételét és a 

hevítés hatását FT-IR spektroszkópiával 

vizsgáltam (31. ábra). A beszárított mintánál 

látható, hogy 1000 cm-1 alatt a TiO2 

rácsrezgései elfedik a tiszta SiO2 csúcsait 

(SiO2 kiértékelés: 4.1.3. fejezet). Az 

1384 cm-1-nél megjelenő éles sáv (CH3 

csoport deformációs rezgése) arra utal, hogy 

maradt valamennyi elreagálatlan szerves 

komponens a mintában a TiO2 előállításához 

használt tetra-n-butil-ortotitánsavból170. 

Hevítés után jelentősen lecsökkent az intenzitása ennek a csúcsnak, tehát a maradék szerves 

tartalmat ki lehetett égetni a mintából. Abban az esetben, mikor centrifugálást alkalmaztam a 

minta elkészítése során, az 1000 cm-1 alatti tartományban újra megjelentek a SiO2 csúcsai. Ez 

is azt mutatja, hogy ez a minta kevesebb TiO2-ot tartalmazott. A centrifugált minta esetén is 

hevítéssel eltávolítható volt a szerves maradék. 

 A kompozit mintákról XRD diffraktogramokat is felvettem (32. ábra). Ezeken az 

látható, hogy a TiO2 bevonat hőkezelés nélkül is kismértékben kristályos. A hevítés viszont 

minden esetben növelte a minta kristályosságának mértékét. A legélesebb csúcsokat a 

beszárított minta hevítése után kaptam, ezt az magyarázza, hogy ennek van a legnagyobb 

kristályos TiO2 tartalma. A TiO2 beszárított mintán kívül minden esetben anatáz formában 

kristályosodott. A beszárított nanokompozit az anatáz mellett már nagyobb mennyiségben 

rutil fázist tartalmazott. 

31. ábra: SiO2/TiO2 kompozitok FT-IR spektruma 
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4.1.7. Szol-gél módszerrel előállított SiO2/TiO2 kompozit fotokatalitikus tulajdonságai 

 

A fotokatalitikus tulajdonságokat csak a centrifugálással készített SiO2/TiO2 

kompozitok esetén vizsgáltam. A célom az volt, hogy az ALD-vel előállított kristályos TiO2 

réteget más módszerrel készített bevonathoz tudjam hasonlítani. A centrifugálással készített 

minták titán tartalma közel volt a 300 °C-on ALD-vel előállított SiO2/TiO2 kompozitéhoz, 

illetve a bevonat vastagsága is hasonló volt. 

A centrifugálással készített SiO2/TiO2 minta jó fotokatalitikus aktivitást mutatott  

(33. ábra), a P25 TiO2-hoz képest pár százalékkal nagyobb volt a konverzió (25 %). A 

hőkezelt mintának azonban kisebb hatékonysága volt, harmadannyi festéket bontott el, mint a 

hevítetlen minta. Ezt az magyarázhatja, amit a TEM képeken lehetett látni, a hevítés során a 

SiO2/TiO2 szemcsék nagymértékben szinterelődtek. Így ugyan kristályosabb a minta, de a 

fajlagos felülete jóval kisebb, mint hevítés előtt. 

 

 

33. ábra: Szol-gél módszerrel előállított SiO2/TiO2 kompozitok fotokatalitikus hatékonysága 

32. ábra: SiO2/TiO2 kompozitok XRD diffraktogramja 
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Pszeudo elsőrendű kinetikát feltételezve, 

a centrifugálással előállított SiO2/TiO2 

nanokompozitok fotokatalitikus reakciójához 

tartozó látszólagos, bruttó sebességi állandókat 

is meghatároztam (34. ábra). A hevített 

mintánál ötöde, a hevítetlennél fele akkora volt 

a sebességi állandó, mint az ALD-vel előállított 

mintáé. 

A szol-gél TiO2 bevonatot az ALD-vel 

magas hőmérsékleten készített SiO2/TiO2 mintához hasonlítva, látható, hogy nagyjából 

ugyanannyi TiO2-ot tartalmaznak, de a fotokatalitikus aktivitásban jelentős különbség 

mutatkozott (6. táblázat). Az ALD TiO2 több, mint kétszer annyi metilnarancsot bontott el 

ugyanannyi idő alatt. Jelentős különbség, hogy a szol-gél módszer alkalmazásánál jó 

kristályosságú bevonat kialakításához a minta utólagos hőkezelése elengedhetetlen lépés, 

ALD-nél azonban erre nincs szükség. A hőkezelés hőmérséklete (450 °C) jóval magasabb 

volt, mint az ALD leválasztás során alkalmazott (300 °C). Ebből kifolyólag szol-gél módszer 

alkalmazásánál nagyobb mértékű a szemcsék összeszinterelődése és a fajlagos felület 

csökkenése, ami rontja a fotokatalitikus hatékonyságot. 

 

6. táblázat: Szol-gél és ALD TiO2 bevonat összehasonlítása 

 Ti (A/A0)240 y240 k*104 R2 

Minta m/m % % % min-1 - 

SiO2/TiO2  
szol-gél, centrifugált 

8,9 74,7 25,3 12,4 0,9887 

SiO2/TiO2  
szol-gél, centr. + hev. 

9,1 90,2 9,8 4,0 0,9914 

SiO2/TiO2 
ALD, 300 °C 

10,0 58,5 41,5 22,8 0,9961 

  

34. ábra: SiO2/TiO2 kompozitok fotokatalitikus 
reakcióinak kinetikája 
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4.2. Mag/héj polimer/fém-oxid nanoszálak és fém-oxid nanocsövek vizsgálata 

 

4.2.1. PVA és PVP nanoszálak vizsgálata 

 

A mag/héj polimer/fém-oxid nanoszálak előállításához választott poli(vinil-alkohol) 

(PVA) és poli(vinil-pirrolidon) (PVP) hordozókat az elektrosztatikus szálhúzás után SEM 

méréssel vizsgáltam. A SEM felvételeken látható (35. ábra), hogy a szálhúzással létrehozott 

polimereknek viszonylag egyenletes szálas szerkezete volt.  Mindkét polimerből több 

centiméter hosszú nanoszálak jöttek létre. A PVA átmérője 200-300 nm volt, a PVP 

vastagsága pedig 500-700 nm között változott. 

 

 

35. ábra: SEM felvételek; a) PVA nanoszálak, b) PVP nanoszálak 

 

Mivel a PMMA nanoszemcsékből nem lehetett kialakítani mag/héj nanokompozitot 

ALD-vel, fontos volt a leválasztások előtt megvizsgálni a PVA és PVP polimer szálak 

termikus stabilitását. A vizsgálatot nitrogén atmoszférában végeztem el. Azért nitrogén 

atmoszférát választottam ehhez a méréshez is, mert az ALD reaktorban folyamatos nitrogénes 

öblítés mellett történik a filmnövesztés. Így ez ad hasonló körülményeket az ALD reaktorban 

létrejövőhöz.  

Mindkét polimer esetén (36. ábra) a DTA görbéken három endoterm csúcs jelent meg. 

Az első lépésben, 100 °C-ig csak a szálhúzás során oldószerként használt víz maradéka 

távozott el. A második endoterm csúcshoz nem tartozott tömegveszteség a TG görbén, így ez 

a polimerek lágyuláspontját jelezte. A PVP 186 °C, a PVA pedig 192 °C-on lágyult meg. Ezt 

követően a PVA termikus bomlása már 230-240 °C környékén megindult, és több átlapoló 

lépésből állt. A PVP bomlása egy nagyobb lépésből állt és magasabb hőmérsékleten, 300 °C 

felett indult csak meg171.  
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36. ábra: a) PVA és b) PVP termikus bomlása N2 atmoszférában 

 

A két polimerre az Al2O3 és TiO2 bevonatok növesztésénél a cél azonos körülmények 

alkalmazása volt. A TiO2 rétegeket ezeknél a leválasztásoknál TiCl4 prekurzor 

felhasználásával állítottam elő. Ez a reagens a TTIP-vel ellentétben már szobahőmérsékleten 

is elpárologtatható, ami alacsonyabb leválasztási hőmérsékletet is lehetővé tesz. Ahhoz, hogy 

mindkét polimer megőrizze szálas szerkezetét, mindenképp 180 °C alatt kellett dolgozni. 

Mivel ilyen hőmérséklet-tartományban csak amorf rétegeket lehet előállítani, nem volt 

értelme a 180 °C-ot megközelítő, magasabb hőmérsékleten dolgozni. A filmnövesztéshez a 

reaktorban alkalmazható legkisebb hőmérsékletet, 50 °C-ot választottam. 

 

4.2.2. Polimer/Al2O3 nanoszálak és Al2O3 nanocsövek 

 

Az 50 nm-es amorf Al2O3 réteg leválasztása után a SEM képek (37. ábra) azt mutatták, 

hogy a PVA és PVP nanoszálak teljesen megőrizték szálas szerkezetüket. A mag/héj 

nanoszálak előállítása során nem tördelődtek fel rövidebb darabokra. A PVA/Al2O3 

300-400 nm, a PVP/Al2O3 nanokompozit pedig 600-800 nm vastag volt. 

Az Al2O3 réteg növesztésével az volt a célom, hogy megvizsgáljam, ezek az 

elektrosztatikus szálhúzással előállított polimerek alkalmasak-e mag/héj nanokompozitok, 

majd fém-oxid nanocsövek kialakítására. Az Al2O3 nanocsövek előállításához a 

polimer/Al2O3 nanoszálakból kétféle módszerrel megkíséreltem a polimer mag eltávolítását. 

Az egyik megoldás a kioldás volt desztillált vízben, a másik pedig hevítés levegőben.  
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37. ábra: SEM felvételek, a) PVA/Al2O3, b) PVP/Al2O3 nanokompozit 

 

A hevítésnél alkalmazott hőmérsékletprogram meghatározásához a tiszta polimerek 

termikus bomlását levegőben is megvizsgáltam TG/DTA készülékkel (38. ábra). A hevítés 

során a N2 atmoszférában kapott eredményekhez hasonlóan 100 °C-ig csak az oldószer 

távozott a mintákból. A PVA heves égése 230 °C-on indult meg. A PVP bomlása ismét 

magasabb hőmérsékleten, kb. 300 °C-on kezdődött172. A bomlás mindkét polimer esetén több, 

átlapoló exoterm lépésből állt. Oxidatív atmoszférában történő hevítés során a polimerek 

teljesen ki tudnak égni a nanokompozitokból. A felvett görbék alapján 550 °C-ot elérve a 

PVA és a PVP is elégett, nem maradt hátra szerves maradék. 

 

 

38. ábra: a) PVA és b) PVP termikus bomlása levegőben 

 

A mérések alapján a polimer/fém-oxid mintákból a mag eltávolításához a következő 

hőmérsékletprogramot választottam: 10 °C/perces fűtési sebességgel hevítés 230 °C-ig, majd 

2 °C/perccel 550 °C-ig. A fűtési sebesség csökkentésére azért volt szükség, hogy a polimerek 
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égésénél felszabaduló gázok ne károsítsák, ne tördeljék fel a kialakuló fém-oxid nanocsövek 

falát. 

A polimer mag kioldása, illetve kiégetése után SEM méréssel vizsgáltam a kapott 

minták szerkezetét. A képeken az volt látható, hogy minden esetben kialakultak Al2O3 

nanocsövek (39. ábra). Az eredetileg több centiméter hosszú szálakból kialakított nanocsövek 

mind a kioldás, mind a hevítés után rövidebb darabokra törtek, a csövek fala viszont nem nyílt 

fel. Így a PVA-t tartalmazó mintákból kb. 300-400 nm, PVP-t tartalmazóból 600-800 nm 

átmérőjű, 50 nm-es falvastagságú Al2O3 nanocsöveket lehetett előállítani. 

 

 

39. ábra: SEM felvételek; Al2O3 nanocsövek PVA/Al2O3-ból a) kioldással és b) hevítéssel, PVP/Al2O3-ból c) 
kioldással és d) hevítéssel 

 

A SEM képekből egyértelműen nem dönthető el, hogy a polimer magot teljesen el 

tudtam-e távolítani. Ennek ellenőrzésére ATR-IR méréseket alkalmaztam (40. ábra). A tiszta 

PVA és PVP esetén felvett spektrumokon a 3100-3500 cm-1 között levő széles elnyelési sáv 

az –OH csoportok vegyértékrezgéséhez tartozik. A PVA spektrumában az 1732 és 1088 cm-1-

es csúcsok a C=O, a 839 cm-1-es pedig a C-C kötésekhez tartozik. Az 1373 és 1240 cm-1-nél 

levő sávok pedig a CH2, illetve CH csoportok deformációs rezgései173. A PVP esetén az 1649, 

1285 és 1271 cm-1-es sávok sorrendben a C=O, C-O és C-N kötések vegyértékrezgéseihez 

tartoznak. Emellett 1460 és 1422 cm-1-nél a CH2 csoportok deformációs rezgései jelennek 

meg174,175. A kioldás után a polimerek IR sávjai egyik esetben sem tűntek el teljesen, tehát 

maradt valamennyi a PVA és PVP magokból a nanocsöveken belül. Ezzel szemben hevítéssel 

a teljes szerves tartalom eltávolítható volt, nem maradt polimer az Al2O3 nanocsövekben. 
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40. ábra: A tiszta polimerek és az Al2O3 nanocsövek ATR-IR spektrumai 

 

4.2.3. Polimer/TiO2 nanokompozitok és TiO2 nanocsövek vizsgálata 

 

A polimer/Al2O3 mag/héj nanoszálak és Al2O3 nanocsövek sikeres előállítása után, a 

PVA és PVP nanoszálakat ALD TiO2-dal is bevontam. TiO2-ból vastagabb, 100 nm-es réteget 

növesztettem annak érdekében, hogy mechanikailag még stabilabbak legyenek a nanocsövek. 

Az ALD után SEM méréssel vizsgáltam a minták morfológiáját. A képeken az látható  

(41. ábra), hogy az Al2O3-hoz hasonlóan a TiO2 bevonat készítése után is megmaradt a szálas 

forma. A szálak felülete sima volt, és a hosszuk nem változott. 

 

 

41. ábra: SEM felvételek; a) PVA/TiO2, b) PVP/TiO2 

 

A filmnövesztés után a mag/héj szerkezetű polimer/TiO2 nanokompozitokból a 

korábban alkalmazott két módszerrel, kioldással és hevítéssel eltávolítottam a polimer magot. 

A TiO2 tartalmú nanocsöveknél célom volt a fotokatalitikus tulajdonságaik vizsgálata is. 
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Emiatt különösen fontos volt a mag hatékony eltávolítása, hiszen így lehetőségem nyílt 

valóban csak az ALD-vel előállított vékonyréteg fotokatalitikus aktivitásának 

tanulmányozására. A két különböző polimer eltávolítási módnak emellett még előnye volt, 

hogy a kioldás során amorf marad a TiO2 réteg, viszont hevítés során kikristályosodik. Tehát 

amellett, hogy önmagában tudtam a bevonat tulajdonságait vizsgálni, össze tudtam hasonlítani 

teljesen azonos dimenziójú és morfológiájú amorf és kristályos ALD TiO2 fotokatalitikus 

viselkedését is. 

 

 

42. ábra: SEM felvételek; TiO2 nanocsövek PVA/TiO2-ból a-b) kioldással és c-d) hevítéssel, PVP/TiO2-ból e-f) 
kioldással és g-h) hevítéssel 

 

A SEM képeken (42. ábra) látható, hogy minden esetben kialakultak a TiO2 

nanocsövek. A korábbiakhoz hasonlóan a csövek fala nem sérült. A legtöbb helyen 

10-100 µm hosszú darabokat lehetett megfigyelni. A csövek fala 100 nm-es, átmérője mikor 

PVA-t tartalmazó kompozitból készültek 400-500 nm, PVP esetén pedig 700-900 nm volt.  

A SEM mérések során, EDX spektroszkópiával megvizsgáltam a minták hozzávetőleges 

összetételét is (7. táblázat). Az eredmények alapján a leválasztás után a minták nagy 

mennyiségű titánt tartalmaztak (20 m/m%), viszont titán mellett klór is kimutatható volt. Ez azt 

mutatja, hogy kis mennyiségben klórt tartalmazó melléktermék maradt a mintában az ALD 

után. A széntartalom a kioldás és a hevítés után is jelentősen lecsökkent. A polimer mag 

eltávolítása után mért szén egy kis része, a minta mellett a rögzítéshez használt szénszalagból 

is származhat. A PVA és a PVP esetén is a kioldás után nagyobb mennyiségű szerves anyag 

maradt a mintákban, mint hevítés után, tehát a hevítés volt a hatékonyabb a mag 

eltávolítására. Az is megfigyelhető, hogy a PVP-t tartalmazó mintáknál mind a kioldás, mind 

a hevítés után kevesebb a szén mennyisége, mint a PVA/TiO2 kompozitból készített 

nanocsövekben. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a PVP-t tartalmazó mintáknak 
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nagyobb az átmérője, ezért könnyebb eltávolítani a magot a külső TiO2 réteg alól, mint a PVA 

esetén. 

 

7. táblázat: Polimer/TiO2 kompozitok és TiO2 nanocsövek összetétele 

 
 C N O Cl Ti 

Minta m/m % 

PVA-t 
tartalmazó 
minták 

PVA/TiO2 36,4 - 38,3 2,6 22,7 

TiO2 (kioldás) 15,7 - 45,6 4,3 34,4 

TiO2 (hevítés) 6,0 - 59,1 1,0 33,9 

PVP-t 
tartalmazó 
minták 

PVP/TiO2 39,0 7,5 28,8 3,3 21,4 

TiO2 (kioldás) 7,5 3,3 49,2 5,1 34,9 

TiO2 (hevítés) 4,6 2,1 46,5 1,3 45,5 

 

A SEM-EDX mérés önmagában nem volt elég, hogy azt lehessen mondani, a magot 

teljesen eltávolítottam, ezért ezeket a mintákat is megvizsgáltam ATR-IR spektroszkópiával.  

 

 

43. ábra: Polimer/TiO2 nanoszálak és TiO2 nanocsövek ATR-IR spektrumai 

 

Az ALD leválasztás után a kompozit mintákban továbbra is jól láthatóak voltak a tiszta 

polimerek sávjai (kiértékelés: 4.2.2. fejezet), és az 1000 cm-1 alatti tartományban megjelentek 

a TiO2-ra jellemző elnyelési sávok is (43. ábra). A PVP/TiO2 kompozitnál miután a magot 

kioldottam, illetve eltávolítottam hevítéssel a spektrumokon csak a TiO2 elnyelése látható, a 

870 cm-1 alatt megjelenő széles sáv a Ti-O-Ti kötések rezgéseihez rendelhető176. A polimerre 

jellemző csúcsok teljesen eltűntek. Ez alátámasztja, hogy ebből a mintából a polimert 

hatékonyan el lehetett távolítani, az EDX-szel mért széntartalom inkább a szénszalagból 
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származott. A PVA-t tartalmazó minták esetén hevítésnél eltűntek a polimer jelei, viszont 

kioldás után kisebb intenzitással, de láthatóak maradtak. Tehát a mérés azt mutatta, hogy a 

PVA/TiO2 kompozitból nem sikerült teljesen eltávolítani a PVA-t kioldással, ami az EDX 

eredményekkel összhangban volt. 

Azt is megvizsgáltam, hogy a várakozásnak megfelelően kikristályosodott-e a TiO2 a 

hevítések után. Ehhez a minták XRD diffraktogramját vettem fel (44. ábra). Látható, hogy az 

elektrosztatikus szálhúzással előállított tiszta PVA és PVP is amorf, és az ezekre 50 °C-on 

növesztett TiO2 réteg is az. A polimer kioldása (60 °C-os vízben) során amorf maradt a réteg. 

Az 550 °C-ra hevített minták esetén azonban kristályos, anatáz TiO2 keletkezett. Ezek alapján 

tehát elmondható, hogy sikerült azonos morfológiájú amorf, illetve kristályos TiO2 

nanocsöveket kialakítani. 

 

 

44. ábra: Polimer/TiO2 kompozitok és TiO2 nanocsövek XRD diffraktogramja 

 

4.2.4. TiO2 nanocsövek fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata 

 

Az előállított TiO2 nanocsövek fotokatalitikus tulajdonságait metilnarancs (MO) festék 

bontásával vizsgáltam. Az eredmények azt mutatták, hogy az anatáz TiO2-ot tartalmazó 

nanocsöveknek jó fotokatalitikus aktivitása van, a konverzió 20 % körül volt (45. ábra). A 

PVA-t tartalmazó mintából előállított kristályos nanocsövek megközelítették, a PVP/TiO2 

kompozitból előállított pedig elérte az azonos körülmények között mért P25 TiO2 

hatékonyságát. A PVP/TiO2 nanokompozitból kioldással előállított amorf TiO2 nanocsövek is, 

a korábbiakhoz hasonlóan, mutattak kismértékű aktivitást. Itt nincsen hordozó a mintában, így 

biztosan csak az amorf réteg fotokatalitikus hatása eredményezi a festék kismértékű, de 

kimutatható bontását. A PVA felhasználásával előállított amorf nanocsöveknél nem volt 
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tapasztalható aktivitás. Magyarázhatja ezt az, hogy a minta nagyobb mennyiségű szerves 

maradékot tartalmazott, és így előfordulhatott, hogy a fotokatalízis során nemcsak a 

metilnarancsot bontotta, hanem a mintában maradt szerves tartalmat is. Az irodalomban volt 

már rá példa, hogy poli(vinil-alkohol)-t TiO2 fotokatalizátor segítségével degradáltak177, így 

ez okot adhat arra, hogy miért mértem kisebb mértékű MO koncentrációcsökkenést ennél a 

mintánál. 

 

 

45. ábra: a) PVA/TiO2, b) PVP/TiO2 kompozitból előállított TiO2 nanocsövek fotokatalitikus hatékonysága 

 

A korábbiakkal egyezően pszeudo elsőrendű folyamatokat feltételezve vizsgáltam a 

fotokatalitikus reakciók kinetikáját (46. ábra). A PVA/TiO2 kompozitból előállított TiO2 

nanocsövek esetén a P25 TiO2-éhoz képest kisebb volt a látszólagos, bruttó sebességi állandó 

(8. táblázat). A PVP/TiO2 mag/héj szálakból képzett nanocsövek fotokatalitikus reakciója 

közel azonos sebességi állandóval rendelkezett, mint a P25 TiO2. 

 

 

 

 

8. táblázat: TiO2 nanocsövek, fotokatalízis kinetikája 

 (A/A0)240 y240 k*104 R2 

Minta % % min-1 - 

P25 TiO2 77,6 22,4 10,6 0,9984 

TiO2 nanocső 
(PVA/TiO2 
hevítése) 

83,7 16,3 7,3 0,9916 

TiO2 nanocső 
(PVP/TiO2 
hevítése) 

79,4 20,6 10,5 0,9612 

 46. ábra: TiO2 nanocsövek, fotokatalízis kinetikája 
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4.3. Fém-oxid/fém-oxid mag/héj nanokompozitok 

 

4.3.1. PVP/TTIP és PVP/ZnAc nanoszálak vizsgálata 

 

A TiO2 és ZnO szálak kiakításához 

először prekurzorjaikat tartalmazó (TTIP, 

illetve ZnAc) polimer szálakat készítettem 

elektrosztatikus szálhúzással (47. ábra). A 

PVP/TTIP és PVP/ZnAc szálak több 

centiméter hosszúak voltak. Mindkét minta esetén 300 nm és 1 µm között változott a szálak 

vastagsága. 

 

4.3.2. PVP/TTIP nanoszálak termikus vizsgálata 

 

Az elektrosztatikus szálhúzással előállított 

szerves/szervetlen szálakból hevítéssel lehet tiszta 

fém-oxid szálakat kialakítani. Az általam 

szintetizált PVP/TTIP kompozit esetén a hevítés 

hőmérséklete és sebessége meghatározó szerepű a 

létrejövő TiO2 szálak tulajdonságaiban, ezek 

befolyásolják a kialakuló kristályos fázist és a 

morfológiát is. Ebből kifolyólag a TiO2 nanoszálak 

előállítása előtt részletesen megvizsgáltam a 

PVP/TTIP kompozit termikus tulajdonságait. 

Levegőben a TG görbén 100 °C-ig csak 

kismértékű (7 %) tömegcsökkenés volt látható  

(48. ábra). Ebben a lépcsőben a fizikailag kötött víz 

és a szálhúzásból hátramaradt oldószer távozott. A 

minta intenzív égése 250 °C körül kezdődött, és két 

nagyobb exoterm lépcsőből állt. A tömeg-

spektrumon ezen a hőmérsékleten metil (m/z = 15) 

és izopropoxid (m/z = 59) fragmensek jelentek 

meg (9. táblázat). Ez azt mutatta, hogy ekkor még 

csak a TTIP bomlása és oxidációja kezdődött meg. A PVP 280-300 °C-on kezdett el bomlani 

47. ábra: SEM felvételek, a) PVP/TTIP, b) PVP/ZnAc 

48. ábra: PVP/TTIP termikus vizsgálata 
 levegőben 
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és égni. Ezt igazolta egy PVP fragmens (m/z = 84) és a monomer (m/z = 111) megjelenése. A 

PVP bomlása során először feltöredeztek a polimer láncok, és leszakadtak az oldalcsoportok. 

Ezután csak a szerves váz maradt vissza, ami utolsóként bomlott el. Mivel levegőben mértem, 

a szerves komponens elkezdett égni. Az ennek során felszabaduló hő meghaladta az endoterm 

bomlási folyamatok hőigényét, ami exoterm DTA csúcs megjelenéséhez vezetett. A mérés 

során 550 °C-ot elérve a TTIP teljesen elbomlott, és a PVP-ből származó szerves maradékok 

is mind kiégtek. A visszamaradó tömeg 24 % volt és csak TiO2-ot tartalmazott 

 Nitrogén atmoszférában (49. ábra) a levegőhöz hasonlóan 100 °C-ig csak a minta 

víztartalma távozott. Ezután a TG görbén egy nagy lépcső volt megfigyelhető 250 °C és 

600 °C között, ami a DTA görbe alapján endoterm folyamat volt. Az MS eredményeket is 

figyelembe véve, a bomlás ismét csak a TTIP-vel 

kezdődött (m/z = 59 megjelenése). A PVP bomlása 

később indult, viszont a levegős méréssel ellentétben 

sokkal hosszabban nyúlt el. A visszamaradó tömeg 

ebben az esetben magasabb volt (30 %), és a minta 

TiO2 mellett valószínűleg szerves maradékot is 

tartalmazott. 

 

9. táblázat: PVP/TTIP bomlása során felszabaduló fragmensek 

m/z Fragmens Összegképlet Származás 

15 CH3 CH3 TTIP 

18 H2O H2O PVP, TTIP 

43 CH3-CH-CH3 C3H7 TTIP 

44 CO2 CO2 PVP, TTIP 

59 izopropoxid C3H7O TTIP 

84 PVP fragmens C4H6NO PVP 

111 PVP monomer C6H9NO PVP 

 

 

A TG/DTA-MS mérések után előállítottam mindkét atmoszférában (levegő és nitrogén) 

550 °C, illetve 900 °C-ra hevített mintákat, és tanulmányoztam ezeknek a tulajdonságait. 

49. ábra: PVP/TTIP termikus vizsgálata N2 
atmoszférában 
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A mintákban kialakuló kristályos 

fázisokat XRD méréssel vizsgáltam (50. ábra). 

A diffraktogramokon látható, hogy az 

elektrosztatikus szálhúzással előállított 

kompozit amorf, viszont hevítés után minden 

esetben megjelentek a kristályos TiO2-ra 

jellemző csúcsok. Levegőben és nitrogénben is 

550 °C-ra hevítve a mintát anatáz TiO2 

keletkezett. A diffraktogramokon 27°-nál 

megjelent egy kisebb intenzitású csúcs, ez viszont nem anatáz, hanem rutil TiO2-hoz tartozik. 

Tehát a minta nagyon kis mennyiségben, de már tartalmazott rutil fázist is. A magasabb, 

900 °C-os hőmérsékleten előállított minták esetén a szálak főként rutil TiO2 formájában 

kristályosodtak, Azonban mind levegőben, mind nitrogénben a minta kis része anatáz 

formában maradt. 

A TG/DTA vizsgálatok alapján a 

nitrogénben történő hevítés után a mintában 

marad pár százalékos széntartalom. Ezt Raman 

spektroszkópia segítségével vizsgáltam  

(51. ábra). A Raman spektrumok alapján 

azonosítható kristályos fázisok egyeztek azzal, 

amit az XRD mérések mutattak. A 550 °C-on 

előállított minta spektrumában anatáz TiO2-ra 

jellemző sávok találhatóak. A csúcsok 144, 403, 

520 és 639 cm-1-nél sorrendben az anatáz TiO2 Eg, B1g, A1g vagy B2g és Eg rezgési módjaihoz 

tartoznak18,178. A rutil fázis jelenlétére utaló sáv nem jelent meg ezeken a spektrumokon. A 

900 °C-ra hevített minta esetén a 243, 447 és 612 cm-1-es csúcsok sorrendben a rutil TiO2 

másodrendű Raman szórását, illetve Eg és A1g rezgési módjait mutatták179. Ezeknél a főként 

rutilt tartalmazó szálaknál viszont még egyértelműen kimutatható volt az anatáz fázis jelenléte 

is (140 és 520 cm-1). A mérések azt is igazolták, hogy nitrogén atmoszférás hevítés után 

marad szén a mintában, hiszen megjelent a széntartalmú mintákra jellemző D (~1350 cm-1) és 

G (~1580 cm-1) sáv a spektrumokban180,181. A levegős hevítéseknél pedig egyértelmű volt, 

hogy nem maradt szerves melléktermék a mintákban. 

A nitrogénben 550 °C-ra hevített mintánál tehát szenet tartalmazó anatáz-rutil vegyes 

fázisú TiO2 szálakat tudtam kialakítani. A fotokatalizátorok fejlesztésénél ismert, hogy ha 

50. ábra: Hevített minták XRD diffraktogramja 

51. ábra: Hevített minták Raman spektruma 
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adalékolják azokat heteroatommal (pl. C, N, S) 

a fényelnyelésüket kiterjeszthető a látható 

tartományba is97. Ezért megvizsgáltam a mintát, 

és azt tapasztaltam, hogy a TiO2-ra jellemző 

abszorpciós él 430 nm-ig eltolódott, tehát 

valóban kiterjedt a látható tartományra is az 

elnyelés. A szürke színű minta 450 nm felett is 

abszorbeálta a fényt, ez viszont nem a TiO2, 

hanem a szén elnyelése. Ez a minta tehát alkalmas lehet látható fényben aktív 

fotokatalizátorok fejlesztésére. Viszont ezzel nem dolgoztam tovább, mivel a fotokatalitikus 

tesztvizsgálatoknál UV megvilágítással, főként anatáz TiO2-ot tartalmazó mintákat 

tanulmányoztam. 

 

53. ábra: SEM felvételek; a) PVP/TTIP, b) 550 °C - N2, c) 900 °C - N2, d) 550 °C - levegő, e) 900 °C - levegő 

 

A mintákról SEM felvételeket is készítettem (53. ábra), hogy megvizsgáljam a hevítés 

utáni morfológiájukat. A képeken látható, hogy a szálhúzással előállított PVP/TTIP szálak 

felszíne sima és legalább 10-100 µm hosszúak. Hevítés után azonban rövidebb darabokra 

tördelődtek fel, és kisebb törmelékes részek is voltak közöttük. Ebből kiderült, hogy a 

későbbiekben a fém-oxid nanoszálak előállításakor a termikus mérések során használt 

10 °C/perces fűtési sebesség helyett érdemes alacsonyabbat alkalmazni (1-2 °C/perc). A SEM 

felvételek alapján az is elmondható, hogy a hevítések során a szálak átmérője is csökkent. A 

nitrogénben előállított minták esetén kisebb mértékben, a levegőben hevített mintáknál 

viszont már jelentősen lecsökkent az átmérő. 

A PVP/TTIP nanoszálak termikus vizsgálata alapján az ALD leválasztások során 

hordozóként használt TiO2 szálak előállításához alacsonyabb, 1 °C/perces fűtési sebességet 

52. ábra: Nitrogén atmoszférában előállított TiO2 
nanoszál fényelnyelése 
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választottam, hogy a szálak szerkezete kevésbé roncsolódjon. Mivel a korábbiakban anatáz 

TiO2 fotokatalitikus tulajdonságait vizsgáltam, ezért a hevítés véghőmérséklete 550 °C volt, 

hogy itt is anatáz TiO2-ot kapjak. A felfűtés után 1 órán keresztül 550 °C-on tartottam a 

mintát. A PVP/ZnAc szálak termoanalitikai vizsgálata alapján, melynek részletes 

ismertetésétől most eltekintek, a ZnO nananoszálak előállításához is megfelelt az 550 °C-os 

hevítés. Így a ZnO szálak előállítása során ugyanúgy jártam el, mint a TiO2 szálak esetén. 

 

4.3.3. Hevítéssel előállított TiO2 és ZnO nanoszálak vizsgálata 

 

 

54. ábra: HR-SEM felvétele; a) TiO2 és b) ZnO nanoszálak 

 

A lassú hevítéssel előállított TiO2 és ZnO szálakról nagyfelbontású SEM felvételek 

készültek, hogy látható legyen a szálak felülete. A SEM képekből (54. ábra) egyértelmű, hogy 

a szálak szerkezete, felülete nem sérült meg a hevítés során. Mind a TiO2, mind a ZnO szálak 

előállításánál jelentősen csökkent az átmérő. A TiO2 és a 

ZnO vastagsága is nagyjából 200-300 nm volt, hosszuk pedig  

10-100 µm. A TiO2 nanoszálak felszíne teljesen sima volt, 

viszont a ZnO esetén érdesebb felület alakult ki, a ZnO 

szálak nagyobb szemcsékből álltak össze.  

Hevítés után FT-IR spektroszkópiával vizsgáltam, hogy 

maradt-e a polimerből a fém-oxid nanoszálakban (55. ábra). 

A szálhúzás után felvett PVP/TTIP és PVP/ZnAc 

spektrumokon egyértelműen a PVP jelei domináltak (PVP 

kiértékelés: 4.2.2. fejezet). A PVP/TTIP spektrumban 

843 cm-1-nél, a PVP/ZnAc spektrumban pedig 845 cm-1-nél 

megjelenő sáv a TTIP, illetve ZnAc reagensekben levő CH3 

csoportok deformációs rezgéséhez tartozik182,183. Hevítés 

55. ábra: PVP-t tartalmazó és tiszta 
fém-oxid szálak FT-IR spektruma 
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után a polimer jelei eltűntek a spektrumból és csak az oxidok rezgései maradtak láthatóak az 

1000 cm-1 alatti tartományban, tehát sikerült kiégetni a PVP-t. A PVP/TTIP szálak esetén az 

FT-IR mérés hasonló eredményt adott, mint amit a szálak termikus vizsgálata során felvett 

Raman spektrumok (51. ábra) mutattak.  

 

4.3.4. Fém-oxid/fém-oxid mag/héj nanoszálak vizsgálata 

 

A hevítéssel előállított TiO2 szálakat atomi rétegleválasztással ZnO-dal, a ZnO szálakat 

pedig TiO2 réteggel vontam be. A tiszta nanoszálakat és az ezeken kialakított bevonatot TEM 

méréssel vizsgáltam (56. ábra). A ZnO szálak, ahogy azt a SEM képek is mutatták, 

nanoméretű, durvább szemcsékből álltak össze, érdes felületű szálakat kialakítva. A tiszta 

TiO2 szálak esetén látható, hogy habár a SEM méréseken simának tűnt a felszínük, a TEM 

képek azt mutatták, hogy ezek is apró, nanoméretű szemcsékből álltak össze, de a szemcsék 

kisebbek voltak, mint a ZnO-ot alkotóak. Az ALD leválasztások után mindkét típusú szál 

felületét vékony, nagyjából egyenletes réteg borította. Látható az is, hogy bár a TiO2 réteg 

növesztése több, mint ötször annyi ciklusból állt, mint a ZnO leválasztása, a ZnO réteg jóval 

vastagabb, mint a TiO2. ZnO-ból nagyjából 8-10 nm nőtt, a TiO2 réteg 2-3 nm vastagságú 

volt. Megfigyelhető volt az is a képeken, hogy a leválasztás után a mag/héj jellegű szálak 

felülete sokkal simább, mint a magként alkalmazott szálaké. Az ALD rétegek elfedték a 

szemcsés felszínt, és egyenletesebb felület alakult ki. Ez a minták fajlagos felületét jelentősen 

lecsökkenthette. 

 

 

56. ábra: TEM felvételek;a) TiO2, b) ZnO, c) TiO2/ZnO, d) ZnO/TiO2 nanoszálak 
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A TiO2/ZnO mintában kimutatható volt a Zn, a ZnO/TiO2 mintában a Ti jelenléte 

(10. táblázat). Ez is igazolta, hogy sikeres volt a filmnövesztés. A ZnO-dal bevont TiO2 

kompozitban nagy mennyiségű Zn volt. Ezzel ellentétben a ZnO/TiO2 minta esetén kapott 

értékek azt mutatták, hogy ez főként ZnO-ból állt, a Ti csak kis mennyiségben volt jelen. Ez is 

azt mutatja a TEM méréssel egyezően, hogy a TiO2 réteg jelen volt, de sokkal vékonyabb, 

mint a ZnO bevonat. 

 

10. táblázat: TiO2/ZnO és ZnO/TiO2 minták összetétele 

 O Zn Ti 

Minta atom % m/m % atom % m/m % atom % m/m % 

TiO2/ZnO 61,0 30,9 21,1 32,0 17,9 37,1 

ZnO/TiO2 57,2 25,0 40,0 71,3 2,8 3,7 

 

 

XRD méréssel vizsgáltam a kialakuló kristályos fázisokat (57. ábra). A tiszta TiO2 szál 

a hevítés után anatáz fázisban kristályosodott. Az atomi rétegleválasztással előállított 

TiO2/ZnO nanokompozit esetén a diffraktogramon az anatáz TiO2 jelei domináltak, viszont 

megjelentek mellette a kristályos ZnO-ra (cinkit) jellemző csúcsok is (32°, 37° és 57° (2θ)). A 

ZnO bevonat jelenlétére utalt a TiO2 csúcsok 

intenzitásának csökkenése is.  

A hevítéssel előállított ZnO szálak is 

kristályosak voltak. A TiO2 réteg leválasztása 

után felvett diffraktogramon is csak a ZnO-ra 

utaló reflexiók láthatóak. Az ALD-vel 300 °C-

on növesztett TiO2 ennek ellenére kristályos 

volt, azonban túl vékony volt a réteg ahhoz, 

hogy XRD méréssel ki lehessen mutatni. 

Korábbi tapasztalatok alapján (4.1.3. fejezet) a 

TTIP prekurzor felhasználásával 300 °C-on 

leválasztott TiO2 bevonat anatáz fázisban 

kristályosodik. 

57. ábra: Fém-oxid nanoszálak és mag/héj 
kompozitok XRD diffraktogramja 
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Mivel a röntgendiffrakciós méréseken nem volt 

megfigyelhető a vékony TiO2 bevonat, a minták Raman 

spektrumát is felvettem (58. ábra). A tiszta TiO2 

spektrumában 395, 513 és 636 cm-1-nél megtalálható 

elnyelések az anatáz fázishoz tartoznak (kiértékelés: 

4.3.3. fejezet). A 446 cm-1-es sáv viszont a rutil TiO2 Eg 

módja184. Tehát ugyan az XRD mérés során nem volt 

kimutatható, de kis mennyiségben rutil fázist is 

tartalmaz az anatáz mellett a tiszta TiO2 szál. A ZnO 

leválasztása után a 395 cm-1-essel átlapoló sáv 

eltolódott, és az intenzitása is megváltozott. Itt 

valószínűleg már a kristályos cink-oxidra jellemző 

elnyelés látható, és nem a rutil TiO2 jele. A 480 cm-1-

nél jelentkező éles sáv eredete nem teljesen egyértelmű, 

viszont néhány esetben megfigyelték már felületen levő 

ZnO rétegeknél185,186. Ez a csúcs a ZnO bevonat és a 

tiszta ZnO szál esetén is jelen volt, viszont a ZnO szál 

TiO2 réteg kialakítása után már nem látható. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy valamilyen felületi jelenség okozza ennek a megjelenését. Emellett 

azt is igazolja, hogy sikerült folytonos réteggel bevonni a ZnO-ot.  

A tiszta ZnO szál spektrumában 378, 437 és 570 cm-1-nél levő sávok a kristályos ZnO 

A1(TO), E2(magas) és A1(LO) rezgési módjai187. A TiO2 bevonatot a Raman spektrumon is 

nehéz volt detektálni. Jelenlétére utal a ZnO sávok intenzitásának csökkenése, valamint 

megjelent egy kis intenzitású sáv 513 cm-1-nél, ami az anatáz TiO2-hoz tartozik. 

 

4.3.5. Fém-oxid nanoszálak és mag/héj nanokompozitok fotokatalitikus tulajdonságai 

 

A fotokatalízis tesztreakciók eredményekből látható, hogy mindegyik minta 

nagymértékben elbontotta a metilnarancs festéket (30-50 % konverzió). A mag/héj 

nanokompozitok esetén jobbnak mutatkozott az, mikor a TiO2 volt a mag, a ZnO pedig a héj 

anyaga (59. ábra). A tiszta fém-oxid szálaknak azonban minden esetben jobb fotokatalitikus 

hatékonysága volt, mint a bevonatos fém-oxid/fém-oxid mag/héj nanokompozitoknak. A 

legnagyobb mértékben a tiszta TiO2 szál bontotta el a festéket (47 %-os konverzió), ezt 

követte a ZnO nanoszál (37 %-os konverzió). A tiszta szálak nagyobb aktivitása a TEM 

58. ábra: Fém-oxid szálak és mag/héj 
kompozitok Raman spektruma 
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felvételeken látottak alapján valószínűleg annak köszönhető, hogy a bevonás után jelentősen 

lecsökkent a fajlagos felület, mivel vastagabb, sima felületű szál alakult ki. 

 

 

59. ábra: Fém-oxid nanoszálak és mag/héj kompozitok fotokatalitikus hatékonysága 

 

Az adott körülmények között legjobb aktivitást mutató TiO2 nanoszálak fotokatalitikus 

hatékonyságát P25 TiO2-éhoz hasonlítottam (60. ábra). A minták között jelentős különbség 

mutatkozott. A TiO2 nanoszálak majdnem háromszor annyi festéket bontottak el, mint a P25 

TiO2 ugyanannyi idő alatt. 

 

 

60. ábra: TiO2 szálak és P25 TiO2 összehasonlítása 

 

A pszeudo elsőrendű kinetikát feltételező vizsgálatok során (61. ábra) mind a tiszta fém-

oxid nanoszálak, mind a mag/héj nanokompozitok fotokatalitikus reakciója esetén kapott 

sebességi állandók kétszer nagyobbak voltak, mint a P25 TiO2-é (11. táblázat). A legnagyobb 

sebességi állandó a tiszta TiO2 nanoszálakhoz tartozott. 
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61. ábra: Fém-oxid nanoszálak és mag/héj 
nanokompozitok fotokatalitikus reakcióinak 

kinetikája 

11. táblázat: Fém-oxid nanoszálak és mag/héj 
nanokompozitok fotokatalitikus reakcióinak kinetikája 

 (A/A0)210 y210 k*104 R2 

Minta % % min-1 - 

P25 TiO2 80,2 19,8 10,6 0,9984 

ZnO/TiO2 71,2 28,8 15,9 0,9919 

TiO2/ZnO 68,7 31,3 18,6 0,9841 

ZnO 63,5 36,5 20,1 0,9845 

TiO2 53,2 46,8 28,3 0,9871 
 

 

4.4. Fotokatalízis teszteredményének összehasonlítása 

 

Az alkalmazott tesztanyag (metilnarancs festék) bontása megmutatta, hogy az atomi 

rétegleválasztással előállított nanokompozitok alkalmasak lehetnek fotokatalizátorok 

előállítására.  

12. táblázat: Az előállított minták fotokatalitikus aktivitása 

 (A/A0)240 y240 k*104   (A/A0)210 y210 k*104 

Minta % % min-1  Minta % % min-1 

TiO2 nanocső 
(PVA/TiO2 hevítése) 

83,7 16,3 7,3 
 

P25 TiO2 80,2 19,8 10,6 

TiO2 nanocső 
(PVP/TiO2 hevítése) 

79,4 20,6 10,5 
 ZnO/TiO2 

nanoszál 
71,2 28,8 15,9 

P25 TiO2 77,6 22,4 10,6 
 TiO2/ZnO 

nanoszál 
68,7 31,3 18,6 

SiO2/TiO2 - 300 °C 
nanoszemcse 

58,5 41,5 22,8 
 

ZnO nanoszál 63,5 36,5 20,1 

SiO2/ZnO - 80 °C 
nanoszemcse 

52,0 48 27,3 
 

TiO2 nanoszál 53,2 46,8 28,3 

 

Az anatáz TiO2-ot és cinkit ZnO-ot tartalmazó minták minden esetben mutattak 

aktivitást (12. táblázat). A konverzió elérte és legtöbb mintánál jelentősen meg is haladta  

(20-50 %) a referenciaként használt P25 TiO2-nál kapottat. Az irodalomban kevés példa van 

eddig olyan tanulmányokra, ahol az ALD-vel előállított minta fotokatalitikus hatékonyságát 

P25 TiO2-éhoz hasonlították. Tiszta, 100 nm-es alumínium habra leválasztott TiO2 rétegnél 

például azt kapták, hogy annak aktivitása csak megközelíteni tudta a P25 TiO2-ét, meg nem 

haladta188. ALD TiO2 alkalmazásánál a P25 TiO2-ét túllépő aktivitást úgy tudtak elérni, hogy 
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a TiO2-ot cinkkel vagy alumíniummal adalékolták189. Emellett még például tiszta ZnO és 

ALD TiO2-dal bevont ZnO nanoszemcséket vizsgáltak P25 TiO2-hoz hasonlítva. Itt a tiszta 

ZnO kevesebb tesztanyagot degradált, mint a referenciaanyag, viszont a TiO2 leválasztása 

után megnőtt a fotokatalitikus aktivitás és meghaladta a P25-ét146. Az általam előállított TiO2 

és ZnO tartalmú mintákat tehát érdemes lehet fotokatalizátorokban alkalmazni, hiszen az 

irodalomban bemutatott anyagokhoz hasonló, sőt néhány esetben jobb eredményeket kaptam. 

ALD-vel könnyen szabályozható a kialakuló bevonat összetétele és vastagsága, valamint 

előnyös, hogy a módszer nem igényel utólagos hőkezelést. Mindezek miatt érdemes lehet ezt 

az eljárást alkalmazni fotokatalizátorok fejlesztésénél. 

Érdekesség volt még, hogy az amorf TiO2 kismértékű fotokatalitikus hatását a 

SiO2/TiO2, PMMA/TiO2 kompozitoknál és a TiO2 nanocsöveknél is tapasztaltam. Ezt a 

jelenséget alapvetően három dolog okozhatja: (1) szennyezés marad a TiO2 rétegben az ALD 

leválasztás során alkalmazott prekurzorból, (2) nanokristályos domainek vannak a mintában, 

vagy (3) a szubsztráttal kölcsönhatásba lép a bevonat a fotokatalitikus reakciók során. A 

SiO2/TiO2 és PMMA/TiO2 nanokompozitok előállításánál TTIP prekurzort alkalmaztam, 

melyből maradhat kismennyiségű szén szennyezés a TiO2-ban, azonban a TiO2 nanocsövek 

kialakításához felhasznált TiCl4 prekurzor esetén ez nem állt fenn. Ezen felül a mintáknál sem 

az XRD diffraktogramokon, sem a TEM mérések során vizsgált elektrondiffrakciós képeken 

nem volt kimutatható kismértékű kristályosság sem. Az amorf SiO2 és a PMMA nem 

befolyásolja a fotokatalitikus reakciókat, a TiO2 nanocsövek esetén pedig nincs hordozó, így 

nincs kölcsönhatás a szubsztráttal. Egyértelmű magyarázatot tehát nehéz adni, a pontos 

válaszadásban nagyban segítene egy kiterjedt számításos kémiai tanulmány, de az a jelen 

munka kereteit meghaladja. Mindazonáltal, ha ki lehet használni az amorf ALD TiO2 

fotokatalitikus aktivitását, akkor megnyílik az út hőérzékeny hordozók, pl. polimerek 

alkalmazása felé is. 

A fotokatalízis vizsgálatok megmutatták azt is, hogy az ALD mellett az elektrosztatikus 

szálhúzással előállított tiszta nanoszálakat is fel lehet használni fotokatalitikus reakciókban. A 

tiszta anatáz TiO2 nanoszálaknál kaptam a legnagyobb konverziót (~50 %), tehát ezzel az 

egyszerű módszerrel is kialakíthatóak fotokatalitikusan aktív nanoanyagok. Sőt, nitrogén 

atmoszférában hevítve a kompozitot, szenet tartalmazó anatáz-rutil vegyes fázisú TiO2 

szálakat tudtam szintetizálni. Ezeknek a fényelnyelése kiterjedt a látható tartományra is, ami 

hasznos lehet a későbbi fotokatalízis vizsgálatok során. 
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5. Összefoglalás 

 

Munkám során először mag/héj szerkezetű nanoszemcséket állítottam elő. A mag 

anyagának 100-150 nm átmérőjű SiO2 és 50 nm-es PMMA nanoszemcséket választottam, 

mindkét anyag amorf volt. A PMMA-t ALD-vel 80 °C-on amorf TiO2-dal, a SiO2-ot 80 °C-on 

amorf és 300 °C-on kristályos TiO2-dal (anatáz), amorf Al2O3-dal (80 és 250 °C) illetve 

kristályos ZnO-dal (80 és 250 °C) vontam be. A SiO2-ot bevonva minden esetben sikerült 

kialakítani mag/héj SiO2/fém-oxid nanoszemcséket, a bevonat vastagsága 20-30 nm volt. A 

PMMA azonban meglágyult az ALD leválasztások során, így nem mag/héj, hanem egy 

porózus PMMA/TiO2 szerkezet jött létre. A minták fotokatalitikus hatékonyságának 

vizsgálatához metilnarancs (MO) festék bontását követtem UV megvilágítás alatt. A 

mintákhoz a hordozókat úgy választottam meg, hogy azok ne lépjenek kölcsönhatásba a TiO2 

bevonattal a fotokatalitikus reakciók során. A referenciaként alkalmazott Al2O3 és ZnO réteg 

esetén kapott eredmények megfeleltek a várakozásnak, az Al2O3 nem bontotta a festéket, a 

kristályos ZnO viszont jó aktivitást mutatott, a konverzió közel 50 % volt. SiO2-ra 

növesztettem amorf és kristályos TiO2 réteget is, és elsőként hasonlítottam össze ezeknek a 

tulajdonságait. A kristályos TiO2 bevonat a festéknek több, mint 40 %-át elbontotta, a 

kompozit hatékonysága a referenciaként alkalmazott P25 TiO2-énak 2,5-szerese volt. Emellett 

a SiO2-ra és PMMA-ra növesztett amorf rétegnél egyértelműen kimutatható volt kismértékű 

hatás. A fotolízishez és a tiszta hordozó alkalmazásához képest növekedett a bomlás mértéke. 

A SiO2 nanoszemcséket ALD mellett szol-gél módszerrel is bevontam TiO2 réteggel, 

hogy az ALD bevonatot össze tudjam hasonlítani más módszerrel készített vékonyréteggel is. 

A kétféleképpen előállított SiO2/TiO2 minták közel azonos mennyiségű TiO2-ot tartalmaztak, 

a réteg vastagsága mindkét esetben 20-30 nm körül volt. Megállapítottam, hogy a minták 

közül az ALD-vel készítettnek volt kétszer nagyobb fotokatalitikus aktivitása, annál majdnem 

kétszer akkora volt a konverzió. Ez azzal magyarázható, hogy a szol-gél módszerrel történő 

leválasztás során szükséges egy magas hőmérsékletű (450 °C) hőkezelés is a megfelelően 

kristályos TiO2 létrehozásához. Ez jóval magasabb, mint az ALD reakciók során alkalmazott 

hőmérséklet (300 °C), így nagyobb mértékű a szemcsék szinterelődése a szol-gél mintánál. Ez 

jelentősen lecsökkenti a fotokatalízis szempontjából hasznos fajlagos felületet, és ezzel a 

minta aktivitását is. 

Később előállítottam olyan polimer/fém-oxid nanokompozitokat, melyek 

elektrosztatikus szálhúzással előállított polimer szálakat tartalmaztak. Ezeknél a polimer mag 
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200-300 nm átmérőjű PVA, illetve 500-700 nm-es PVP szál volt. A polimer nanoszálakat 

Al2O3-dal vontam be alacsony, 50 °C-os hőmérsékleten. A leválasztás után megmaradt a 

szálas szerkezet, a polimerek nem lágyultak meg az ALD reakciókban. Ezekből a 

kompozitokból a polimer magot két különböző módszerrel, kioldással és hevítéssel sikeresen 

eltávolítottam. Ezzel 50 nm falvastagságú és párszáz nm átmérőjű Al2O3 nanocsöveket tudtam 

kialakítani. A polimerekre szintén 50 °C-on 100 nm-es TiO2 filmet is növesztettem. A 

PVA/TiO2 és PVP/TiO2 nanokompozitokból is eltávolítottam a polimer magot. A kioldással 

60 °C-os desztillált vízzel sikeresen előállítottam amorf, az 550 °C-os hevítéssel pedig 

kristályos, anatáz TiO2 nanocsöveket. Az azonos dimenziójú és morfológiájú amorf, illetve 

kristályos TiO2 nanocsövek fotokatalitikus tulajdonságait egymáshoz és referenciaként P25 

TiO2-hoz hasonlítottam. A legtöbb festéket (20 %) a PVP-vel előállított anantáz TiO2 

nanocsövek degradálták, ez tehát a P25 TiO2-hoz hasonló aktivitást mutatott. A PVP/TiO2 

mag/héj szálakból előállított amorf TiO2 nanocsöveknél pedig ugyan kismértékű volt, de 

egyértelműen kimutatható a metilnarancs bontása.  

Végül olyan mag/héj nanoszálakat állítottam elő, melyekben a mag és a bevonat is 

fotokatalitikusan aktív fém-oxidból áll. A PVP/TTIP és PVP/ZnAc nanoszálakat 

elektrosztatikus szálhúzással készítettem el, melyekből hevítéssel lehet a tiszta fém-oxid 

nanoszálakat létrehozni. A PVP/TTIP nanoszál esetén meghatározó a hőkezelés a kialakuló 

kristályos fázisban, ezért ezeknek a szálaknak részletesen megvizsgáltam a termikus 

bomlását. A TTIP-t tartalmazó kompozitot inert (nitrogén) és oxidatív (levegő) atmoszférában 

hevítettem TG/DTA készülékben, és a bomlás során fejlődő gázokat tömegspektroszkópiával 

vizsgáltam. Elektrosztatikus szálhúzással előállított PVP/TTIP nanokompozitok  

fejlődőgáz-analízisét eddig nem végezték el az irodalomban. Megállapítottam, hogy 550 °C-ra 

hevítve anatáz, 900 °C esetén pedig rutil TiO2 nanoszálak alakulnak ki. Emellett Raman 

mérések segítségével kimutattam, hogy nitrogén atmoszféra alkalmazása esetén a minta 

tartalmaz kis mennyiségben a polimerből hátramaradó szenet is. A TiO2 adalékolása szénnel 

kiterjesztheti a fényelnyelést a látható tartományba is. Ez a fotokatalízis szempontjából tehát 

hasznos lehet, mivel az inert atmoszférás hevítéssel szabályozható széntartalmú TiO2 mintát 

lehet előállítani. 

A termikus vizsgálatok után az ALD leválasztásoknál templátként alkalmazott TiO2 

szálak előállításához levegő atmoszférát, véghőmérsékletnek pedig 550 °C-ot választottam, 

mivel a korábbiakban is anatáz TiO2-ot tartalmazó mintákat vizsgáltam. A ZnO szálakat is 

550 °C-on állítottam elő a PVP/ZnAc kompozitból. Mindkét fém-oxid szál esetén alacsony, 

1 °C/perces fűtési sebességet választottam, hogy a szálak szerkezete kevésbé sérüljön. Az 
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előállított TiO2 és ZnO szálak átmérője 200-300 nm körül volt. A TiO2 szálakat 200 °C-on 

ALD-vel 8-10 nm-es kristályos ZnO, a ZnO szálakat pedig 300 °C-on 2-3 nm-es kristályos 

TiO2 réteggel vontam be. A fotokatalitikus vizsgálatoknál a tiszta fém-oxid nanoszálak 10-

15 %-kal több festéket bontottak el, mint a fém-oxid/fém-oxid kompozit szálak. A 

legnagyobb konverziót (47 %) a TiO2 nanoszálaknál kaptam. A TEM felvételek alapján ez 

azzal magyarázható, hogy a nanoszemcsékből összeálló TiO2 és ZnO szálak felületét egy 

sima, egyenletes ALD réteggel vontam be, ami a fajlagos felületet és ezzel a fotokatalitikus 

aktivitást lecsökkentette. A mag/héj nanoszálak közül nagyobb hatékonyságú volt az a 

kompozit, amelyikben a TiO2 volt a mag és a ZnO a héj anyaga. A négy előállított minta  

30-50 % metilnarancsot bontott el, ami több volt, mint a referencia P25 TiO2-nál mért. 

PhD munkám során tehát sikerült atomi rétegleválasztással mag/héj nanoszemcse és 

nanoszál kompozitokat, illetve fém-oxid nanoszálakat és nanocsöveket előállítani. Az ALD-

vel előállított kristályos TiO2-ot és ZnO-ot tartalmazó minták mind mutattak fotokatalitikus 

aktivitást. A szol-gél, emulziós polimerizáció, elektrosztatikus szálhúzás és ALD módszerek 

kombinálásával jól lehetett szabályozni a kompozit dimenzióit, morfológiáját, összetételét és 

kristályosságát, így érdemes lehet az előállított anyagokat fotokatalizátorokban alkalmazni. 
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A doktori értekezés tézispontjai 

 

1. Szol-gél módszerrel készített SiO2 hordozóból kiindulva előállítottam mag/héj szerkezetű 

SiO2/Al2O3, SiO2/ZnO és SiO2/TiO2 nanorészecskéket atomi rétegleválasztással (ALD), és 

fotokatalitikus tesztreakciókban vizsgáltam a felhasználhatóságukat. Ezeknél elsőként 

hasonlítottam össze olyan mag/héj nanoszemcsék fotokatalitikus aktivitását, melyekben 

azonos vastagságú amorf, illetve kristályos külső TiO2 réteg volt. A SiO2/anatáz TiO2 és 

SiO2/cinkit ZnO kompozitoknál megmutattam, hogy az adott körülmények között nagyobb 

konverzió érhető el velük metilnarancs festék degradálásában, mint a referencia P25 TiO2-

dal. Ezeket a nanokompozitokat tehát érdemes lehet fotokatalizátorokban alkalmazni. 

Emellett kimutattam azt is, hogy a SiO2-ra és az emulziós polimerizációval szintetizált 

poli(metil-metakrilátra)-ra (PMMA) ALD-vel leválasztott amorf TiO2-nak is van 

kismértékű, de megfigyelhető fotokatalitikus aktivitása. [4.] 

 

2. Összehasonlítottam azonos jellegű, ALD-vel, illetve szol-gél módszerrel SiO2 hordozóra 

kialakított kristályos TiO2 bevonat fotokatalitikus tulajdonságait. A mag/héj nanoszemcsék 

közel azonos mennyiségű TiO2-ot tartalmaztak, a TiO2 réteg vastagsága mindkét esetben 

20-30 nm volt. Kimutattam, hogy a kétféle módszerrel elkészített bevonatok közül az 

ALD-vel növesztett TiO2 aktívabb a metlnarancs bontásában. Ennek oka, hogy szemben a 

szol-gél módszerrel, ALD-vel hőkezelés nélkül jól kristályosodott TiO2 réteg alakítható ki, 

így kisebb a minta szinterelődéséből adódó fajlagos felület csökkenés.  

 

3. Elektrosztatikus szálhúzással és ALD-vel poli(vinil-alkohol) (PVA)/Al2O3, poli(vinil-

pirrolidon) (PVP)/Al2O3, PVA/TiO2 és PVP/TiO2 mag/héj nanoszálakat sikeresen 

állítottam elő úgy, hogy a szálas szerkezet megmaradt. A polimer magot kétféle 

módszerrel, kioldással és hevítéssel eltávolítottam a nanokompozitokból, és ezzel Al2O3, 

illetve TiO2 nanocsöveket alakítottam ki. A hevítéshez alkalmazott hőmérsékletprogramot 

termikus vizsgálatok segítségével dolgoztam ki. [2.] 

 

4. Elsőként hasonlítottam össze elektrosztatikus szálhúzás és ALD segítségével előállított 

azonos dimenziójú és morfológiájú amorf, illetve kristályos TiO2 nanocsövek 

fotokatalitikus tulajdonságait. Megmutattam, hogy az anatáz TiO2 nanocsöveknek a 

referencia P25 TiO2-éhoz hasonló hatékonysága van a festék bontásában, így ezeknek a 
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felhasználását is célszerű lehet vizsgálni fotokatalizátorokban. A mérésekkel igazoltam azt 

is, hogy az amorf ALD TiO2 önmagában is degradálja kismértékben a metilnarancsot. 

 

5. Elvégeztem elektrosztatikus szálhúzással szintetizált PVP/TTIP nanoszálak részletes 

termoanalitikai elemzését, melyet újdonságként kiegészítettem fejlődőgáz-analízissel is. 

Megvizsgáltam a hevítés hőmérsékletének és atmoszférájának hatását a kialakuló TiO2 

nanoszálak összetételére. Kimutattam, hogy nitrogén atmoszférában hevítve a kompozit 

szálakat kis mennyiségben szénnel adalékolt anatáz-rutil vegyes fázisú TiO2 nanoszálakat 

lehet előállítani, és UV-Vis méréssel igazoltam, hogy ennek a fényelnyelése kiterjedt a 

látható tartományra is. [3.] 

 

6. TiO2/ZnO és ZnO/TiO2 mag/héj nanoszálakat szintetizáltam elektrosztatikus szálhúzással 

és ALD-vel. Megvizsgáltam, hogy a tiszta nanoszálak bevonása, illetve a mag és a héj 

anyagának felcserélése milyen hatással van a fotokatalitikus tulajdonságokra. Kimutattam, 

hogy az adott körülmények között a mintáim közül a tiszta TiO2 szálakkal lehet elérni a 

legnagyobb konverziót a metilnaracs festék degradálásában, tehát a tiszta, elektrosztatikus 

szálhúzással képzett fém-oxid nanoszálak is alkalmazhatóak lehetnek fotokatalizátorokban. 

A két félvezető-oxidot az általam kialakított mag/héj kompozitokban alkalmazva viszont 

jobb volt, mikor a TiO2 a mag és a ZnO a héj anyaga. [1.] 
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