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2. Rövidítésjegyzék 

Rövidítés Jelentés angolul Jelentés magyarul 

ALD atomic layer deposition atomi rétegleválasztás 

ATR attenuated total reflectance csillapított teljes reflexió 

CS carbon spheres szén gömbök 

DR diffuse reflectance diffúz reflektancia 

DTA differential thermal analysis differenciális termikus analízis 

DTG derivative thermal gravimetry derivatív termogravimetria 

EDX energy dispersive X-ray spectroscopy 
energiadiszperzív röntgen 

spektroszkópia 

FTIR 
Fourier transformation infrared 

spectroscopy 

Fourier transzformációs infravörös 

spektroszkópia 

GO graphene oxide grafén-oxid 

TEM transmission electron microscopy 
transzmissziós 

elektronmikroszkópia 

ICDD 
International Centre for Diffraction 

Data 

Diffrakciós Adatok Nemzetközi 

Központja 

ICP-OES 
inductively coupled plasma-optical 

emission spectrometry 

induktív csatolású plazma-optikai 

emissziós spektrometria 

MB methylene blue metilénkék 

MO methyl orange metilnarancs 

MS mass spectroscopy tömegspektroszkópia 

NPA 
polymer aerogel from resorcinol-

melamine-formaldehyde 

polimer aerogél rezorcin-melamin-

formaldehidből 

NCA carbon aerogel from NPA NPA-ból készült szén aerogél 

PBG photonic band gap fotonikus tiltott sáv 

PS polystyrene spheres polisztirol gömbök 

SEM scanning electron microscopy pásztázó elektronmikroszkópia 

TG thermogravimetry termogravimetria 

UV-VIS ultraviolet-visible light ultraibolya-látható fény 

XPS X-ray photoelectron spectroscopy 
röntgen fotoelektron 

spektroszkópia 

XRD X-ray diffraction röntgen-diffrakció 
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3. Bevezetés 

A nanostruktúrált szén alapú anyagokkal nagyon sok kutatás foglalkozik, köszönhetőn 

változatos morfológiájuknak és funkcionalizálhatóságuknak. Számos anyag tartozik ide, többek 

között szén aerogélek, nanogömbök, nanocsövek, fullerének, grafén-oxid és grafén. Ezeket már 

rengeteg publikációban vizsgálták, gyakran egy félvezető-oxiddal képzett kompozitként, mert 

kölcsönhatásuk előnyös tulajdonságokat rejt magában. Sok felhasználási lehetősége lehet mind 

az önálló szén szerkezeteknek, mind a félvezető-oxiddal készített kompozitjaiknak, többek 

között a katalízis és az elektrokémia területén.  

A félvezető-oxidokat, például a TiO2-t vagy a ZnO-t, elterjedten kutatják a fotokatalízisben 

környezeti problémák, mint víz- és levegőtisztítás megoldására, mert viszonylag olcsók, nem 

toxikusak és kémiailag inertek. Azonban fotokatalitikus aktivitásuknak gátat szab egyrészt a 

nagy tiltott sáv szélességük, amely miatt a TiO2 és a ZnO is csak UV-fotonnal gerjeszthető, és 

ez a környezetbarát, napsugárzás felhasználását célzó alkalmazások esetén problémát okoz, 

mert a napfénynek csupán 5 %-a esik erre a tartományra. Másrészt a fotokatalízisért felelős, 

fotogerjesztett töltéshordozó elektronok és pozitív lyukak gyorsan rekombinálódhatnak így a 

felvett energiát hőként adhatják le, és nem iniciálhatnak redoxireakciókat. Számos stratégia 

irányul az előbb említett problémák megoldására, a tiltott sáv látható tartomány irányába 

történő eltolásával és a rekombináció gátlásával. 

A félvezető-oxidok fémes vagy nem fémes elemmel való adalékolása vagy érzékenyítő 

szerves molekula használata lehetővé teheti a nagyobb hullámhosszú fénnyel való gerjesztést 

új energiaszintek megjelenésén keresztül. A rekombináció gátlására megoldást adhat kisebb és 

kristályosabb részecske, így csökkentve az időt amíg a töltéshordozók a fotoreakció helyére 

érkeznek, illetve a rekombináció elsősorban a kristály hibahelyein megy végbe. A 

rekombinációt gátolhatja ezenfelül olyan kokatalizátor alkalmazása a félvezető-oxid mellett, 

amelyre a fotogerjesztett elektron át tud vándorolni. A szén alapú nanoszerkezetek, például szén 

aerogélek, különösen alkalmasak félvezető-oxidok mellé helyezve nanokompozitok 

készítésére, mert stabilak, nagy a fajlagos felületük, elektron akceptorként a gerjesztett elektron 

átvándorolhat rájuk, így fizikailag is gátolt a rekombináció, mert a töltéshordozók elkerülnek 

egymás környezetéből, illetve a fém-oxigén-szén kötésnek is van tiltott sáv szűkítő hatása. A 

szén nanoszerkezetek, mint a grafén-oxid, önmagukban is mutatnak jelentős fotokatalitikus 

aktivitást, melyről viszonylag kevés publikáció található az irodalomban, a mechanizmusra is 

főként feltételezések vannak, de a rajtuk jelenlévő, elsősorban oxigéntartamú funkciós 

csoportok minősége és mennyisége alapvető fontosságú a fotokatalízisben. 
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A félvezető-oxidok fotokatalitikus aktivitását az előbb említett módszereken kívül lehet 

javítani egy másik megközelítéssel, kémiai módosítás nélkül, a megfelelő szerkezet 

kialakításával, erre egy lehetőség az inverz opál fotonikus kristály előállítása belőlük. A 

fotonikus kristályok nagy dielektromos állandójú közegből (félvezető anyag, például TiO2) 

állnak, melyben szabályozott méretű levegő üregek helyezkedne el periodikusan. Ezeket 

konvencionálisan polimer- vagy szilikagömb templáttal alakítják ki, de szén nanogömbök is 

felhasználhatók erre a célra oly módon, hogy a belőlük készített, lapon centrált köbös 

szerkezetű kolloid kristályt növesztik körbe a dielektrikummal, majd eltávolítják a gömböket, 

így visszamaradnak a periodikusan elhelyezkedő üregek. Az inverz opál fotonikus kristályok 

optikai félvezetőként viselkednek, megjelenik bennük a fotonikus tiltott sáv, amellyel 

megegyező energiájú foton nem fordulhat elő bennük. Az ehhez tartozó hullámhossztartomány 

két szélén a lassú foton hatás miatt növekszik a fény-anyag kölcsönhatás, így az abszorbancia 

is, és olyan hullámhosszokon is történhet gerjesztés, ahol egyébként a tömbi anyagnak nincs 

elnyelése.  

A szén nanoanyag/félvezető-oxid kompozitok és inverz opál szerkezetek előállítására 

számos nedveskémiai és gázfázisú technikát használnak, melyek közül az atomi 

rétegleválasztás (ALD) egy kedvező gázfázisú módszer, amely nanostruktúrált szerkezetek 

egyenletes bevonását teszi lehetővé. Mivel az ALD felületkontrollált módszer, így célszerű, ha 

a hordozón felületi funkciós csoportok találhatók a prekurzorok kemiszorbeálódásához, mely 

feltétel teljesül az általam vizsgált szén nanoanyagoknál.  

Doktori kutatómunkám során három szén nanoszerkezettel, nitrogénnel adalékolt szén 

aerogéllel, szén nanogömbökkel és grafén-oxiddal foglalkoztam. A nitrogénnel adalékolt szén 

aerogélt előállítottam, majd ALD-vel TiO2 és ZnO rétegeket növesztettem rá, így 

nanokompozitokat kaptam. A szén nanogömbökből kialakított, rendezett kolloid kristályra 

szintén ALD-vel TiO2-t választottam le, majd a gömböket eltávolítva TiO2 inverz opál 

fotonikus kristály maradt vissza. A grafén-oxidot elkészítettem, majd különböző atmoszférájú 

és hőmérsékletű termikus kezelésekkel, illetve párhuzamosan kémiai reakcióval is előállítottam 

eltérő mértékben redukált grafén-oxidokat. A kiindulási és további lépések során előállított 

minták tulajdonságait számos analitikai módszerrel jellemeztem, és vizsgáltam aktivitásukat 

fotokatalitikus modellreakciókban. 
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4. Elméleti háttér 

4.1 Szén nanoszerkezetek 

Nagyon sokféle nanostruktúrált szén szerkezet létezik, melyek közös jellemző tulajdonsága, 

hogy valamelyik dimenziójuk mentén a méretük a nanométeres mérettartományba esik. Számos 

kutatás középpontjában állnak különféle alkalmazásokban (többek között a katalízis, 

elektrokémia, biokémia területén) önmagukban, és kompozit anyagként egyaránt, 

köszönhetően tulajdonságaik változatosságának. Osztályozásuk lehetséges a térbeli 

kiterjedésük alapján, mely szerint lehetnek 0 dimenziósok: fullerén, nanogyémánt, 

kvantumpötty, 1 dimenziósok: nanocső, 2 dimenziósok: grafén és 3 dimenziósok: aerogél, aktív 

szén, nanogömbök, melyek közül néhány példa az 1. ábrán látható. Az ide tartozó anyagok 

rendkívül nagy száma miatt a következőkben azokat a szerkezeteket mutatom be bővebben, 

melyekkel doktori kutatómunkám során foglalkoztam [1–11]. 

 

1. ábra Példák szén nanoszerkezetekre [12] 

4.1.1 Szén aerogélek 

A szén aerogélek elterjedten vizsgált anyagok köszönhetően annak, hogy nagyon kis sűrűség 

mellett nagyon nagy fajlagos felülettel és változatos pórus szerkezettel rendelkeznek. Pekala és 

társai közöltek először egy előállítási módszert 1989-ben, mely során rezorcin és formaldehid 

prekurzorokból indultak ki, melyek lúgos pH-n polikondenzációs reakciók során térhálót 

alakítanak ki (2. ábra), majd az így kapott hidrogélt szárították szuperkritikus szén-dioxiddal, 

mellyel a térháló zsugorodása elkerülhető volt. A kiszárított polimer aerogél elszenesítésével 

(inert atmoszférában történő magas hőmérsékletű hőkezeléssel) jön létre a szén aerogél, mely 

során a térháló oxigéntartalmának nagy része eltávozik, a többi pedig felületi funkciós 

csoportként marad vissza. A funkciós csoportok minősége és mennyisége nagyban befolyásolja 

a végső termék tulajdonságait. Nagy fajlagos felületük (több száz m2/g), pórustérfogatuk és jó 

vezetőképességük miatt gyakran alkalmazzák a szén aerogéleket a katalízis és az elektrokémia 

területén [13–17]. 
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2. ábra Rezorcin-formaldehid polimer gél szerkezete [18] 

Az alapvetően jelen lévő oxigénen kívül a szén aerogélekbe más heteroatomot is bele vinni, 

példul nitrogént. Nitrogén bevitelének egy egyszerű módja, hogy a szintézis során rezorcin és 

formaldehid mellett melamint is alkalmaznak, mely szintén képes polikondenzációs reakcióba 

lépni a formaldehiddel (3. ábra). Így a polimer gél már nitrogént is fog tartalmazni, mely egy 

része karbonizálás után is megmarad, és már egészen kis mennyiségben is befolyásolja a szén 

aerogél tulajdonságait a szén mátrix elektroneloszlásának a megváltoztatásával, új aktív 

helyeket és felületi hibákat eredményezve, melyek jelenléte sok alkalmazás esetén kívánatos 

[16,19]. 

 

3. ábra Melamin-formaldehid polimer gél szerkezete [20] 

4.1.2 Szén nanogömbök 

Szén gömböket már régóta használnak elemekben és tintákban, újabb kutatások során 

tüzelőanyag cellákban, kondenzátorokban, téremissziós katódokban, katalizátor 

hordozóanyagokként és kompozitokként is vizsgálják alkalmazhatóságukat. A szén gömbök 

sokfélék lehetnek, emiatt több módon történhet kategorizálásuk: szerkezetük (tömör, üreges, 

mag-héj), felépítő rétegek típusa (koncentrikus, radiális, véletlenszerű), átmérőjük (nano- vagy 

mikrométeres), illetve az alkalmazott előállítási módszer szerint. Méretük széles tartományon 

változhat, pár nanométerestől a mikrométeres tartományig terjed, ezért a fajlagos felületük is 
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több nagyságrendet ölel át, lehet kisebb mint 2 m2/g, de akár 1200 m2/g fölötti is. Szén 

nanogömbök előállítására számos módszer létezik: lézer ablációs és plazmás technológiák, 

kémiai gőzleválasztás (CVD) és hidrotermális reakciók. Utóbbi egy nagyon egyszerű módszert 

kínál, mely során az alapanyag (valamilyen mono- vagy diszacharid, gyakran glükóz vagy 

szacharóz) vizes oldatát autoklávban 180 °C körüli hőmérsékleten tartják több órán keresztül, 

a végtermék szén gömbök tulajdonságai nagyban függenek a folyamat paramétereitől 

(cukoroldat töménysége, pH, hőmérséklet, reakcióidő). A szintézis során először vízkilépéssel 

polimerizálódnak a cukor molekulák, majd elszenesedés történik, mely során a poliszacharidok 

között keresztkötések alakulnak ki intermolekuláris vízkilépés mellett, de a gömbök felszínén 

továbbra is maradnak hidrofil csoportok (4. ábra). Az elszenesedett grafit rétegek a π-π 

kölcsönhatás miatt egymásra épülnek, a gömb alakot az alacsony felületi energiára való 

törekvés eredményezi [3,21–25]. 

 

4. ábra Folyamatok cukorból kiinduló szén nanogömbök előállítása során [24] 

4.1.3 Grafén és grafén-oxid 

A grafént bár évtizedekkel korábban megjósolták, először 2004-ben állította elő Novoselov 

és Geim csoportja grafit mechanikus exfoliációjával, és a felfedezésért Nobel-díjat kaptak 

2010-ben. A grafitban az egy atomi réteg vastag két dimenziós grafén lemezeket van der Waals 

kölcsönhatások tartják össze, a szén atomok hibridállapota sp2-es, három elektron kovalens 

kötésben vesz részt három másik szénatommal a hexagonális grafén-rácsban, a negyedik 

vegyértékelektron delokalizálódik, ez okozza a grafén (és ezen keresztül a grafit) jó elektromos 

vezetőképességét. Grafént a már említett mechanikus exfoliáción kívül elő lehet állítani kémiai 

gőzleválasztással (CVD), több között metán, acetilén vagy etilén prekurzorokból [26–28]. 

A grafén egy származékát, a grafén-lemezeken oxigén tartalmú funkciós csoportokkal 

rendelkező grafén-oxidot a grafit kémiai exfoliációjával egyszerűen lehet készíteni, melyet 

redukálva funkciós csoportok részben vagy egészben eltávolíthatók, így a grafén-szerkezet 
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visszaállítható. A grafén-oxid a grafénnal ellentétben már nem vezető, hanem félvezető vagy 

szigetelő tulajdonságú, az oxidáció fokától függően. Az egyik legelterjedtebb kémiai módszer 

a grafén-oxid készítésére a továbbfejlesztett Hummers-szintézis (5. ábra), mely során a 

kiindulási grafitot erősen savas közegben (tömény kén- és foszforsav alkalmazásával), erélyes 

oxidálószerrel kezelik (kálium-permanganáttal), majd mosási lépések után a kapott termék a 

grafén-oxid. A grafitot felépítő grafén rétegek oxidálódnak, és a kialakult, negatív töltésű 

oxigéntartalmú funkciós csoportok taszítják egymást, így a rétegek exfoliálódnak, mely 

folyamat eredményezi a különálló grafén-oxid lemezeket, amelyek a funkciós csoportok miatt 

képesek vízben stabil szuszpenziót képezni. A grafén-oxidot lehet redukálni kémiailag (gyakori 

redukálószerek: aszkorbinsav, hidrazin vagy nátrium-borohidrid) és termikusan is egyaránt, az 

így kapott anyagot nevezzük redukált grafén-oxidnak, melyben a redukció fokától függően 

részben vagy egészben visszaáll a grafénra jellemző sp2-es hibridállapotú szén a delokalizált 

elektronrendszerrel [29–34]. 

A redukció paramétereinek (idő, hőmérséklet, reaktáns típusa és koncentrációja) 

változtatásával a redukció foka befolyásolható, a visszamaradó funkciós csoportok jellege és 

mennyisége alapvetően meghatározza a redukált grafén-oxid optikai és elektromos 

tulajdonságait. Ha főleg elektronszívó csoportok vannak jelen (karboxil, karbonil), akkor p-

típusú félvezetőként fog viselkedni, ha elektronküldők (éter, epoxid), akkor n-típusúként. A 

hangolható tulajdonságai miatt elterjedten vizsgálják a grafént és származékait nagyon sok 

felhasználási területen (katalízis, elektrokémia), a többi nanostruktúrált szén anyaghoz 

hasonlóan [35–38]. 

 

5. ábra Grafén-oxid és redukált formájának előállítása grafitból [39]  
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4.2 Fotokatalízis 

A fotokatalízis definíció szerint olyan 

reakciót jelent, mely sebessége közvetlenül 

fény általi besugárzással növelhető vagy 

közvetetten, fotokatalizátor besugárzásával 

az aktivációs energiája csökkenthető. 

Alapvetően két típusa van, heterogén, ahol a 

fotokatalizátor külön fázisban van jelen a 

reakcióban, és homogén, mely esetben egy 

fázisban van a katalizátor a reaktánsokkal Az 

általam vizsgált rendszerek esetében mindig 

heterogén fotokatalízis történt, emiatt a 

továbbiakban csak ezzel foglalkozok. A 

heterogén fotokatalízis során fénnyel történő 

besugárzás hatására a fotokatalizátorban elektron (e-)-lyuk (h+) párok keletkeznek, ennek 

feltétele hogy az elnyelt foton energiája egyezzen meg, vagy nagyobb legyen a katalizátor tiltott 

sáv szélességénél. A foton az elektronokat a vegyértéksávból a vezetési sávba gerjeszti, és 

pozitív töltésű lyukak maradnak vissza, a fotogerjesztett töltéshordozók redoxi reakciókat 

indíthatnak akceptor és donor molekulákkal, donor molekula lehet az elbontani kívánt szerves 

anyag, víz illetve hidroxid-ion, akceptor pedig oxigén, vagy a fotokatalízis során korábban 

kialakult hidrogén-peroxid is. A folyamat általános mechanizmusa a 6. ábrán látható [40–43]. 

4.2.1 Félvezető-oxid fotokatalizátorok 

A félvezető-oxidokon alapuló, heterogén fotokatalízis iránti kiemelt érdeklődés 1972-ben 

kezdődött el, amikor Fujishima és Honda felfedezte titán-dioxid elektródokon a víz 

elektrokémiai fotolízisét. Napjainkban a környezetben (vízben, levegőben) jelenlévő szerves 

szennyező anyagok környezetbarát módon történő lebontására vizsgálják a fotokatalízist. A 

legelterjedtebben használt TiO2 mellett a ZnO is sok kutatás középpontjában áll (de számos 

másik félvezető-oxidot is tanulmányoznak: pl. CuO, Cu2O, WO3), mivel egyik anyag sem 

toxikus, ellenben inertek, kémiailag stabilak és viszonylag olcsók [40,43–47]. 

A tiltott sáv szélességük alapján az ultraibolya tartományon nyelnek el, anatáz 

kristálymódosulatú TiO2 esetén ez az érték 3,2 eV (388 nm), rutil TiO2-nél 3,0 eV (413 nm) és 

a ZnO-nál 3,3 eV (375 nm). Az egyik legaktívabb formája a titán-dioxidnak a P25 TiO2, amely 

6. ábra Heterogén fotokatalízis általános 

mechanizmusa [1] 
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anatáz és rutil módosulatú nanorészecskék 3:1 arányú keveréke, mely nagyobb aktivitással 

rendelkezik, mint a tiszta kristályfázisok, ezért egy általánosan használt referencia anyag az 

irodalomban. A félvezető-oxidok UV fotonelnyelése gondot okoz a napsugárzás felhasználását 

célzó alkalmazásokban, mert a napfénynek csak körülbelül 5 %-a esik erre a tartományra, 

emiatt célszerű lenne ezt eltolni a látható tartomány felé. A másik, fotokatalitikus aktivitást 

negatívan befolyásoló folyamat a fotogerjesztett töltéshordozók (elektronok és lyukak) 

rekombinációja, mely következtében az elnyelt foton energiája hőként disszipálódik, így nem 

vesz részt redoxi reakciók iniciálásba, ezért célszerű ennek a gátlása [11,42,48–51]. 

Titán-dioxiddal történő fotokatalízis esetén a feltételezett végbemenő reakciókat az 

1-11. egyenletek mutatják. Több lépésben nagyon reaktív szuperoxid, peroxid, hidroxil gyökök 

keletkeznek, melyek a szerves anyaggal reagálva elbontják azt, gyakran teljes mineralizációt 

feltételezve (ecb
- a vezetési sávba gerjesztett elektront, a hvb

+ a vegyértéksávban visszamaradt 

pozitív lyukat jelöli) [44]: 

(1) 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝜈 = 𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑐𝑏
− + ℎ𝑣𝑏

+ ) 

(2) 𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑣𝑏
+ ) + 𝐻2𝑂 = 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐻+ +∙ 𝑂𝐻 

(3) 𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑣𝑏
+ ) + 𝑂𝐻− = 𝑇𝑖𝑂2 +∙ 𝑂𝐻 

(4) 𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑐𝑏
− ) + 𝑂2 = 𝑇𝑖𝑂2 +∙ 𝑂2

− 

(5)  ∙ 𝑂2
− + 𝐻+ =∙ 𝐻𝑂2 

(6) ∙ 𝐻𝑂2 +∙ 𝐻𝑂2 = 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 

(7) 𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑐𝑏
− ) + 𝐻2𝑂2 = 𝑇𝑖𝑂2 +∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− 

(8) 𝐻2𝑂2 +∙ 𝑂2
− =∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− + 𝑂2 

(9) 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔 +∙ 𝑂𝐻 → 𝑏𝑜𝑚𝑙á𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘𝑒𝑘 →→ 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

(10) 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔 + 𝑇𝑖𝑂2(ℎ𝑣𝑏
+ ) → 𝑜𝑥𝑖𝑑á𝑐𝑖ó𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘𝑒𝑘 

(11) 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑦𝑎𝑔 + 𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝑐𝑏
− ) → 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑖ó𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘𝑒𝑘 

Oldatban végbemenő heterogén fotokatalitikus reakciók kinetikájának leírásánál általánosan 

elterjedt a Langmuir-Hinshelwood mechanizmus feltételezése, melynek levezetése a 

12-14. egyenleteknél látható. Természetesen ez az egyenlet az alapvetően bonyolult 

fotokatalízist nagyon leegyszerűsíti, pontos kinetika meghatározásához további technikákat 

kellene használni, például a reakció köztitermékeit vizsgálni kromatográfiával vagy 

spektroszkópiával, vagy számításos kémiai módszereket alkalmazni. 
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 (r a reakciósebesség, ϴ a fotokatalizátor felületi borítottsága, k a valódi reakciósebességi 

állandó, mely függ többek között a katalizátor tömegétől és a megvilágító fény intenzitásától, 

K az adszorpciós konstans, c az elbontandó anyag koncentrációja) [52]: 

(12) 𝑟 = 𝑘𝛳 =
𝑘𝐾𝑐

1 + 𝐾𝑐
 

Mivel az alkalmazott koncentrációk általában nagyon alacsonyok, (~10-4 M körüliek 

gyakran, így az 1+Kc ≈ 1), az egyenlet egyszerűsödik, a kK-t összevonhatjuk a kapp tagba, mely 

a pszeudo-elsőrendű reakció látszólagos reakciósebességi állandója: 

(13) 𝑟 = −
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘𝐾𝑐 = 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑐 

Az egyenlet integrálásával megkapható egy elsőrendű reakciókinetikával megegyező 

egyenlet, mely alapján egyenes illesztéssel a kapp egyszerűen meghatározható. Az ilyen módon 

kapott látszólagos sebességi állandók csupán az azonos körülmények között mért minták 

összehasonlítását szolgálják. Szerves színezékek oldatában általában teljesül a Lambert-Beer 

törvény a fotoreakcióhoz használt koncentrációknál, ez alapján a fotokatalitikus aktivitás 

egyszerűen mérhető az adott rendszerben, ha a besugárzott katalizátor tartalmú oldatról UV-

VIS spektrumokat veszünk fel adott időközönként, így lehetséges különböző fotokatalizátorok 

összehasonlítása (A az abszorbancia a vizsgált hullámhosszon): 

(14) −ln
𝑐

𝑐0
= −ln

𝐴

𝐴0
= 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑡 

4.2.2 A félvezető-oxidok fotokatalitikus aktivitásának javításának lehetőségei 

Az aktivitás növelését alapvetően két módon lehet elérni, egyik a fényelnyelés eltolása a 

látható tartomány irányába, másik a gerjesztett elektron-lyuk párok rekombinációjának gátlása. 

A félvezető-oxidot lehet valamilyen fémes (arany, ón) vagy nem fémes elemmel dópolni (szén, 

nitrogén, kén). Az adalékolás miatt új energia szintek jelennek meg (7. ábra), melyek miatt már 

látható hullámhosszú, kisebb energiájú foton elnyelése is lehetségessé válik [53–57]. 

Érzékenyítés a látható fényre szerves színezékek (pl. alizarin vörös), szervetlen kvantum 

pöttyök (pl. szűkebb tiltott sávval rendelkező félvezetők, CdS), vagy szerves fémvegyületek 

(pl. Ru-komplexek) alkalmazásával is történhet, ebben az esetben az érzékenyítő nyeli el a 

látható fényt, és kémiai energiát ad át az egyébként látható fényt nem elnyelő 
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fotokatalizátornak, illetve a felületi plazmon rezonancia jelenségét is ki lehet használni 

nanoméretű nemesfém részecskék fotokatalizátorra történő felvitelével [58–61]. 

A fotokatalitikus aktivitás javításának másik megoldása a gerjesztett töltéshordozó 

elektronok és lyukak rekombinációjának gátlása, amire alkalmasak az elektronakceptor 

tulajdonságú hordozók (például szén alapú anyagok), melyekre az elektron átvándorol a 

fotokatalizátorról, és elkerül a lyuk környezetéből. A fotokatalizátor részecskeméretének 

csökkentésével is gátolható ez a káros folyamat, ugyanis ebben az esetben rövidebb utat kell 

megtenniük a töltéshordozóknak, míg elérnek a szemcse felületére, így kevesebb idejük van 

rekombinálódni, azonban a nagyon kis részecske méret (< 2 nm) már nem előnyös, mert 

kvantumhatások miatt kékeltolódás történik a tiltott sávval, és szélesedik. Rendezett szerkezetű 

szemcse is pozitív hatással van a fotokatalízisre, mert legfőképpen hibahelyeken megy végbe a 

rekombináció, és ezek száma kevesebb, ha kristályosabb a részecske [62–65]. 

 

 

7. ábra Nitrogénnel adalékolt TiO2/szén nanokompozit, nitrogénnel a tiltott sáv szűkíthető, a 

szén pedig elektron akceptorként gátolja a rekombinációt [66] 

4.2.3 Szén nanoszerkezetek szerepe a fotokatalízisben 

A szén nanoanyag kokatalizátorok használata a félvezető-oxidok mellett nagyon elterjedt 

módszer, az irodalomban számtalan kutatás foglalkozik szén nanoanyag/félvezető-oxid 

kompozitok előállításával, jellemzésével és fotokatalízisben történő alkalmazásával. Többek 

között készítettek már egy- és többfalú szén nanocső/TiO2, redukált grafén-oxid/TiO2, szén 

aerogél/TiO2, fullerén/TiO2, szén nanocső/ZnO, grafén/ZnO, grafén-oxid/CuO, és redukált 
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grafén-oxid/Cu2O kompozitokat is, példák a 8. ábrán láthatók. Számos fotokatalitikus 

reakcióban vizsgálták aktivitásukat, szerves színezékek (például metilnarancs, metilénkék, 

rodamin 6G), fenol, aceton molekulák degradálásában, illetve vízbontásban is [2,46,50,67–75]. 

 

8. ábra TEM képek szén/félvezető-oxid kompozitokról, A: szén aerogél/TiO2, B: redukált 

grafén-oxid/Cu2O, C: többfalú szén nanocső/ZnO [68,72,76] 

A szén alapú nanoanyagokat erre a célra ideálissá teszi az, hogy kémiailag stabilak, jó az 

elektromos vezetőképességük, nagy a fajlagos felületük, illetve a fényelnyelést is eltolhatják a 

látható irányba, például titán-dioxid esetén a Ti-O-C kötésen keresztül. A jó vezetőképesség 

miatt elektronakceptorként viselkednek, így elősegítik a gerjesztett töltéshordozók szétválását, 

az elektron átkerül a szénre, a pozitív lyuk marad a félvezető-oxidon, a rekombináció fizikailag 

gátolt (7. ábra). Ezenfelül a szén nanoanyagok nagyon nagy, akár 1000 m2/g fölötti fajlagos 

felülettel is rendelkezhetnek, ami szintén előnyös, így hordozóként növelhetik az elbontani 

kívánt szerves anyaggal érintkező félvezető-oxid fázis fajlagos felületét, amely alapvetően 

fontos a heterogén fotokatalízisnél, mert csak a felületen megy végbe a fotoreakció. Egy másik 

mechanizmust is javasoltak Zhang és társai a megnövekedett aktivitás magyarázatára, akik 

munkájuk során aktív szénre vittek fel nanoméretű TiO2 részecskéket különböző 

mennyiségekben, fémorganikus kémiai gőzleválasztással. Egyrészt vizsgálták a felvitt TiO2 

mennyiség hatását a fotokatalízisre, melyből kiderült, hogy több TiO2 növeli az aktivitást egy 

optimális összetételig, azonban a tömegarányt tovább növelve már csökkent a teljesítmény. Az 

optimális összetételű mintát vetették össze azonos összetételű, aktív szén és P25 TiO2 

részecskék (melyek mérete szintén a nanométeres tartományon található) fizikai keverékével, 

és sokkal jobb aktivitást mutatott az optimális összetételű aktív szén-TiO2 kompozit minta, mint 

a fizikai keverék. Ennek magyarázatára javasolták a 9. ábrán látható mechanizmust, mely 

alapján a nagy fajlagos felületű aktív szénre az elbontani kívánt molekula adszorbeált, így 

megnőtt a koncentrációja a szénen található TiO2 részecskék környezetében. A fizikai keverék 

esetén különálló TiO2 részecskék voltak a rendszerben, melyek jóval kevesebb aktív 
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kötőhellyel és kisebb a fajlagos felülettel is rendelkeztek, és ütközniük kellett szerves 

szennyező anyaggal, ami ezért ritkábban találkozott a fotokatalizátorral [72,77–80]. 

 

9. ábra Zhang és társai által javasolt mechanizmus aktív szén-TiO2 kompozit (A) és TiO2 

nanorészecskék (B) esetén [80] 

Bár a nanostruktúrált szén anyagokat nagyon régóta vizsgálják fotokatalízisben félvezető-

oxidokkal együtt mint kokatalizátorok és hordozók, ezek önmagukban is rendelkeznek jelentős 

fotokatalitikus aktivitással, melyet kimutattak már aktív szenen, szén aerogélen, grafén-oxidon, 

szén nanocsöveken, szén kvantumpöttyökön és szén nanogömbökön is. Ennek az aktivitásnak 

a pontos eredete még nem teljesen ismert, az irodalomban sem található túl sok publikáció, ami 

ezzel foglalkozna, de valószínűleg a felületi funkciós csoportok jelenléte miatt félvezető jellegű 

szén nanoanyagon fotonelnyeléssel gerjesztett elektron-lyuk párok képződnek, így ebben az 

esetben is az 1-11. egyenletekhez hasonló reakciók játszódnak le, egy javasolt mechanizmus a 

10. ábrán láható. A fotokatalízisben szerepet játszó gyököket, például aktív szén fotokatalizátor 

esetén, már kimutatták a hidroxilt (egyrészt ESR-rel, másrészt dimetil-szulfoxiddal elreagálva 

formaldehidet képzett, ami további reakcióban 2,4-dinitrofenilhidrazinnal hidrazont 

eredményezett, és az utóbbit mérték HPLC-vel), illetve a szuperoxid aniont is (trinitrometanid 

aniont mérték spektrofotometriásan, mely tetranitrometánból képződött a szuperoxid anionnal 

történő reakció során). Ezen gyökök eredete a szén anyagon végbemenő fotoreakció. A felületi, 

elsősorban oxigéntartalmú funkciós csoportok minőségének és mennyiségének alapvetően 

fontos szerepe van a fotokatalitikus aktivitásban. A szén nanoanyagok önálló fotokatalitikus 

hatását már kutatták színezék molekulák lebontásában, fenol oxidációjában és vízbontásban is, 

látható és UV fényben egyaránt. Aktív szén esetén Velo-Gala és társai végeztek részletes 

vizsgálatot a funkciós csoportok hatásának vizsgálatára, eredményeik alapján az aktivitás akkor 
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a legkedvezőbb, ha észter/anhidrid csoportok vannak jelen, és több szén atom van sp2-es 

hibridizációs állapotban [11,81–90]. A pontos mechanizmus feltárásra további kutatásokra van 

szükség, melyre alkalmazhatók más fotokatalizátorok vizsgálatánál már elterjedt technikák. 

Ezek közé tartozik az ESR (elektron-spin rezonancia) spektroszkópia, mely a fotogerjesztett, 

párosítatlan elektronokat detektálja, a kemilumineszcencia fotometria, mely során a redukált 

oxigének (szuperoxid-ion és hidrogén-peroxid) adnak kemilumineszcenciát luminollal, a 

fluoreszcens módszer, ahol hidroxil gyök kumarinnal reagálva ad fluoreszcenciát, illetve 1H-

NMR (hidrogén mágneses magrezonancia), mely során az elbontani kívánt szerves anyag 1H 

csúcsai intenzitásának vizsgálatával követhető a fotokatalízis [91]. 

 

10. ábra Aktív szenen történő fotokatalízis feltételezett mechanizmusa [11] 

4.2.4 Inverz opál fotonikus kristály fotokatalizátorok 

Egy teljesen másik megközelítése a félvezető-oxidok aktivitásának javítására inverz opál 

fotonikus kristály készítése belőlük, mely a fotokatalizátor kémiai módosítása nélkül, csupán a 

szerkezeti kialakítással növelheti a fényelnyelést. A tudomány érdeklődése a fotonikus 

metaanyagok irányába Yablonovitch és John 1987-es felfedezései után nőtt meg drasztikusan, 

ők alkották meg a több dimenziós fotonikus kristályok koncepcióját. Ezek az anyagok egy 

dielektromos tulajdonságú tömbi anyagból (általában valamilyen oxidból: SiO2, TiO2 vagy 



18 

 

ZnO) állnak, melyben periodikusan azonos méretű levegő üregek helyezkednek el. Példa egy 

háromdimenziós inverz opál fotonikus kristályra 11. ábrán látható [92,93]. 

 

11. ábra 3 dimenziós SiO2 inverz opál fotonikus kristály [94] 

Tulajdonképpen optikai félvezetőknek tekinthetők ezek az anyagok, analóg módon az 

elektromos félvezetőkhöz, ahol az elektron a kristályrács periodikus potenciálterében mozog, a 

fotonikus kristályban pedig a közeg periodikusan változó optikai törésmutatója okozza a 

fotonikus tiltott sáv megjelenését, melyben foton nem fordulhat elő. Ennek feltétele, hogy a 

fotonikus kristály periodikus szerkezetének rácsállandója összeegyeztethető legyen a fotonok 

hullámhosszával, így egy koherens Bragg-diffrakció jön létre, ami megtiltja adott energiájú és 

krisztallográfiai irányítottságú fotonok áthaladását a kristályon. A fotokatalitikus aktivitás 

javulását a lassú foton hatás okozza, mely a fotonikus tiltott sáv által reflektált és a transzmittált 

fény kölcsönhatásából ered a fotonikus tiltott sáv melletti hullámhosszokon. Stacionárius 

hullámcsomag keletkezik, melyben a fotonok csoportsebessége lelassul, emiatt a foton 

élettartama és optikai úthossza megnő az inverz opálban, javul az anyag-foton kölcsönhatás, és 

a fényelnyelés olyan hullámhosszokon is végbemehet, ahol a tömbi félvezető-oxid egyébként 

nem nyelne el (12. ábra). A fotonikus tiltott sáv helyzete az üregek méretével hangolható, a 

fotonikus tiltott sávhoz tartozó hullámhossz a módosított Bragg-egyenlettel számolható (15-

16. egyenletek), így az anyag optikai tulajdonságai a kívánt alkalmazásra szabhatók. λ a 

fotonikus tiltott sávhoz tartozó hullámhossz, D a gömbök átmérője, neff az effektív törésmutató, 
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ϴ a megvilágító fény beesési szöge. ndiel a dielektrikum, nlev a levegő törésmutatója, f pedig 

dielektrikum térfogataránya [95,96]. 

(15) 𝜆 = 1,633 ∗ D ∗ √𝑛𝑒𝑓𝑓
2 − 𝑠𝑖𝑛2Θ 

(16) 𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝑛𝑑𝑖𝑒𝑙 ∗ 𝑓 + 𝑛𝑙𝑒𝑣 ∗ (1 − 𝑓) 

Az inverz opál szerkezeteket fotokatalízisen kívül számos más alkalmazásban is vizsgálják, 

többek között optikai szenzorokban és kapcsolókban, elektrokatalízisben, napelemekben és 

elektrokémiai energiatárolásban egyaránt [97–105]. 

 

12. ábra Egyszerűsített fotonikus sáv diagram (A), a függvény kilaposodása mutatja a fotonok 

lecsökkent csoportsebességét a fotonikus tiltott sáv mellett, a lassú fotonokat a (B) ábrán 

bekarikázás jelöli, a kisebb hullámhosszokon az elektromágneses tér főleg a levegőn van 

lokalizálva, a nagyobbakon pedig a dielektromos anyagon [106] 

A legelterjedtebben vizsgált inverz opál szerkezetek TiO2-ből készültek, számos 

fotokatalitikus reakcióban vizsgálták már őket, gyakran szerves színezékek és fenol 

elbontásában. Chen és társai kutatásában a fotonikus tiltott sávot a levegő üregek méretével a 

TiO2 abszorpciós éléhez közel állították, és így jelentősen nőtt a fotokatalitkus aktivitást. 

Sordello és csoportja munkájukban inverz opál szerkezetű TiO2 fotonikus kristályt hasonlított 

össze rendezetlen makropórusokat tartalmazó TiO2-vel, illetve őrléssel és ultrahanggal 

elporított inverz opállal, az eredményeik alapján az aktivitás növekedése a rendezett inverz opál 

szerkezet következménye volt. Az inverz opál szerkezet kialakítása természetesen ötvözhető 

egyéb, fotokatalitikus aktivitást növelő stratégiákkal, például a TiO2 inverz opálba arany 
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nanorészecskék bevitelével még tovább javítható a fotokatalízis a lassú fotonok és az 

nemesfém-részecskékék adalékolása miatti szinergikus hatásnak köszönhetően, vagy SnO2 

inverz opálra felvitt TiO2 nanorészecskék is pozitív hatással vannak a fotoreakciók 

lejátszódására [96,97,107,108]. 
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4.3 Nanokompozitok és inverz opál szerkezetek előállítása 

Fotokatalitikus szén nanokompozitok és inverz opál szerkezetek előállítására számos 

módszert alkalmaznak, ezeket lehet csoportosítani egyrészt aszerint, hogy milyen fázisban 

megy végbe a reakció. Nedves kémiai módszer a szol-gél eljárás, gázfázisú a fizikai/kémiai 

gőzfázisú rétegleválasztás (physical/chemical vapor deposition, PVD/CVD), illetve az általam 

is használt, nanostruktúrált szerkezetek félvezető-oxidokkal történő egyenletes bevonását 

lehetővé tevő atomi rétegleválasztás (ALD) [80,109–112]. 

4.3.1 Atomi rétegleválasztás (ALD) 

A régóta használt PVD és CVD módszerek 

továbbfejlesztésének tekinthető az atomi 

rétegleválasztás (atomic layer deposition, 

ALD), mely a félvezető iparban már 

elterjedten alkalmazott és más területeken is 

egyre jobban előtérbe kerülő vékonyréteg 

növesztési módszer. Az ALD-nél eleinte 

gondot okozott a felületi kémia miatti 

bonyolultság és a lassú rétegnövekedés, de a 

szilícium alapú félvezető iparban a 

folyamatos miniatürizálás egyre inkább 

igényelte az 1-10 nm vastagságú rétegek precíz növesztését, melyre az ALD különösen 

alkalmas. Az ALD módszer széleskörűen lehetővé teszi különböző vékonyrétegek 

leválasztását, például oxidokét (TiO2, ZnO), nitridekét (TiN, WN), terner oxidokét (SrTiO3, 

BaTiO3, LaCoO3), szulfidokét (ZnS), fluoridokét (CaF2, MgF2 , LaF) és fémekét (Ru, Ir, Pt) is. 

A módszer elve, hogy a szubsztrátot, amire a leválasztást akarjuk végezni, az ALD berendezés 

reaktorában tesszük vákuum alatt. Ezután egymás után pulzusokban, köztük inert gázzal való 

öblítéssel elválasztva, engedjük a reaktorba a gázfázisú prekurzorokat, melyek a hordozó 

felületén reagálnak egymással, és ideális esetben atomi vastagságú filmet hoznak létre. Az ALD 

ciklust ismételve a film vastagsága és összetétele nagy pontossággal szabályozható [112–116]. 

Az ALD rétegnövesztés folyamata négy elkülöníthető lépésből áll (13. ábra): 

1. Az első lépésben az egyik gáz/gőz halmazállapotú prekurzor kemiszorbeálódik a szubsztrát 

felületére, ehhez a hordozó felületén funkciós csoportokra van szükség. 

13. ábra Egy ALD ciklus általános 

mechanizmusa [173] 
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2. A második lépés során az el nem reagált prekurzor öblítéssel eltávozik a reaktorból. 

3. Ezután a reagens pulzusa jön, mely elreagál a felületen megkötött első prekurzorral. 

4. Végül egy öblítéssel eltávozik a maradék reagens és az illékony melléktermék. 

Egy ALD ciklus alatt elméletileg egy réteg képződik a leválasztani kívánt anyagból a 

hordozón, és a ciklusokkal egyenletesen növekszik a vastagsága. Azonban a kemiszorpció csak 

adott kötési helyeken megy végbe, melyek eloszlása nem feltétlenül ideális a mintán, illetve a 

nagyméretű prekurzor molekulák több kötőhelyet is lefedhetnek, ezért a növekedési sebesség 

ritkán egy réteg ciklusonként. Ez különösen igaz, ha a szubsztrát nem sík, például szilícium 

lemez, hanem valamilyen nanostruktúrált, pórusos anyag [112]. A leválasztás akkor ideális, ha 

egy adott hőmérséklet tartományba esik (100-400 °C között jellemzően, alkalmazott 

prekurzortól függően), amit a 14. ábrán látható ALD ablak mutat meg, ezen a hőmérséklet 

tartományon kívül kedvezőtlen folyamatok játszódnak le. 

 

14. ábra ALD ablak [117] 

Az ALD berendezések lehetnek szakaszos vagy folyamatos működésűek is egyaránt. A 

szakaszos típusnál, amely ma már ritkábban alkalmazott, a prekurzorok vivőgáz nélkül 

kerülnek a reaktortérbe, majd a kemiszorpció után vákuumszivattyú távolítja el a felesleget. Ez 

a módszer jól kihasználja a reaktorba juttatott prekurzor mennyiségét, de vivő- és öblítőgáz 

híján nagyon lassú, sokáig tart kiüríteni a reagensek maradékát. Újabb típus az áramlásos 

reaktor, melyben a reagenseket vivőgáz viszi, és közben öblíti is a reaktorteret. A gyors 

gázimpulzusok és öblítések alkalmazásával ez rövid ciklusidőt tesz lehetővé. Az ALD 

hagyományos módszere a termikus ALD (munkám során én is ezt alkalmaztam), ahol a 

hordozót tartalmazó reaktor fűtött, és a folyamathoz energiát csak a hőközlés ad. Újabb módszer 
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a plazma ALD, mely során a plazmában lévő nagy energiájú gyökök segítik elő a reakciót, ezek 

gyakran hidrogén gyökök, melyek redukálják a fémes prekurzorokat [112,117,118]. 

Az ALD-hez használt prekurzorok lehetnek gáz, cseppfolyós vagy szilárd halmazállapotúak 

is. Követelmény velük szemben a termikusan stabilitás és illékonyság az alkalmazás 

hőmérsékletén, illetve a hordozó felületi funkciós csoportjaival és egymással is reagálniuk kell 

a kemiszorpció létrejöttéhez. Az egyik reaktáns a fémtartalmú reagens, mely lehet szervetlen 

(fém-halogenidek) és fémorganikus (fém-alkil és -alkoxid típusú vegyületek). A másik 

prekurzor a növeszteni kívánt rétegtől függően lehet pl. víz, kén-hidrogén, ammónia. Fém-oxid 

képződése során a szubsztrát felületén végbemenő lehetséges mintareakciók (17-

18. egyenletek) [112,119,120]: 

(17) 𝑓é𝑚 − ℎ𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑑 + 𝑣í𝑧 → 𝑓é𝑚 − 𝑜𝑥𝑖𝑑 + ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔é𝑛 − ℎ𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑑 

(18) 𝑓é𝑚 − 𝑎𝑙𝑘𝑖𝑙 + 𝑣í𝑧 → 𝑓é𝑚 − 𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑎𝑙𝑘á𝑛 

Az irodalomban és kutatócsoportunkban is ALD-vel már számos különböző szén 

nanoszerkezetre történt TiO2 növesztés fotokatalitikus kompozitok előállítása céljából: 

fullerénre, aerogélre, nanogömbre, grafén-oxidra és nanocsövekre is [83,84,121–124].  

4.3.2 Inverz opál fotonikus kristályok előállítása 

Mint a nanostruktúrált rendszereket általában, kétféleképpen lehet inverz opál fotonikus 

kristályokat készíteni, egyik a top-down, a másik a bottom-up megközelítés. Top-down 

módszernél tömbi anyagból indulnak ki, és litográfiás technikákkal alakítják ki a periodikusan 

elhelyezkedő üregeket, azonban ez lassú és költséges folyamat. Emiatt sokkal kedvezőbb 

lehetőséget kínálnak a kolloidális önszerveződést kihasználó bottom-up eljárások, melyek 

egyszerűbbek és jobban méretnövelhetők. Először egy kolloid kristályt kell előállítani (ez az 

opál), ezt a templátként használt gömbökből készítik, melyek eltávolítása fogja maga mögött 

hagyni a periodikusan elhelyezkedő üregeket. A gömbök mérete néhány száz esetleg pár tíz 

nanométeres lehet (látható vagy UV fényt használó alkalmazásoknál) attól függően, hogy 

milyen hullámhosszon szeretnénk a fotonikus tiltott sávot. Általánosan elterjedt a polimetil-

metakrilát (PMMA), polisztirol (PS) és szilícium-dioxid nanogömbök alkalmazása, mert 

ezekből emulziós polimerizációval (PMMA, PS) vagy szol-gél módszerrel (SiO2) nagyon szűk 

méreteloszlású gömböket lehet előállítani, mely feltétel szükséges az éles fotonikus tiltott sáv 

megjelenéséhez. Bár van példa az irodalomban két különböző méretű gömb alkalmazására, az 

ilyen rendszerek bonyolultsága miatt a kutatások elsősorban egyméretű gömbökre 
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koncentrálnak. A kutatómunkám során vizsgált szén nanogömböket nem használták még inverz 

opál fotonikus kristályok templátjaként. A gömbökből ultrahangos kezeléssel (leggyakrabban 

vizes közegű, esetleg felületaktív anyagot tartalmazó) szuszpenzió készül, majd ebbe kerül a 

hordozó, ami gyakran mikroszkóp tárgylemez vagy szilícium lemez, melyet előzőleg célszerű 

kezelni és tisztítani például piranha-oldattal (tömény H2SO4 és 30 % H2O2 3:1 arányú keveréke) 

vagy krómkénsavval, hogy a szerves szennyezőket eltávolítsuk róla és a felületet is hidrofillé 

tegyük. Ezután az oldószer eltávolítása közben a gömbök a hordozón külső erőtér vagy közöttük 

fellépő erők hatására rendeződnek, és lapon centrált köbös kolloid kristály alakul ki. A folyadék 

eltávolításának és az önszerveződésnek több lehetősége van, elterjedt eljárások a kolloid 

kristályt elkészítésére: 

 gravitációs szedimentáció: a gömbök gravitáció hatására kiülepednek, az oldószer párolgása 

során fellépő kapilláris erők miatt rendezetten;  

 centrifugálás: a szuszpenziót centrifugálva a gömbök a centrifugális erő miatt kiülepednek, 

majd az oldószert dekantálják és az opált szárítják; 

 vertikális depozíció: függőlegesen kerül a hordozó a szuszpenzióba, a kapilláris erők miatt 

alakul ki a rendezett szerkezet párolgás következtében vagy pumpa szívja le a folyadékot; 

 spin-coating: a szuszpenzió a forgó szubsztráton szétterül, a rendeződésért a nyíróerők 

felelősek;  

 kristályosodás elektrosztatikus taszításon keresztül: nagy elektromos töltéssel rendelkező 

gömbök spontán kristályszerkezetet alakítanak ki, hogy a közöttük fellépő taszítóerőt 

minimalizálják. 

Polimer gömböknél még szükség lehet egy alacsony hőmérsékletű hőkezelésre, mely 

elősegíti közöttük a nyakképződést, így stabilabb lesz az opál. A 15/A ábrán látható a vertikális 

depozíció megvalósítása, ahol önszerveződéssel kialakul az opál szerkezet a templátokból, a 

köztük lévő réseket kitöltik az alkalmazni kívánt dielektromos anyaggal (a 15. ábrán szol-gél 

módszerrel), majd a gömböket eltávolítva visszamarad az inverz opál. A templát gömbökből 

kialakult opál ugyan nagymértékű rendezettséget mutat, de repedéseket általában tartalmaz. 

Erre egy megoldás a dielektrikum prekurzorának hozzáadása a gömbök szuszpenziójához, így 

ragasztóként viselkedve javítja a kialakult szerkezetet, és egy lépésben megy végbe az opál 

kialakulása és a köztitér kitöltése, ez látható a 15/B ábrán. De a kolloid kristály készítése során 

a megfelelő paraméterek (párolgási idő, hőmérséklet, oldat töménysége) alkalmazásával is 

javítható az opál minősége [95,125–131]. 
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15. ábra Inverz opál fotonikus kristály előállítása vertikális depozícióval (A) és 

kodepozícióval (B) [131] 

Amennyiben nem adtunk prekurzort a szuszpenzióhoz, a kialakult kolloid kristályon belül a 

gömbök között levegő van, és ezt a térrészt kell bevonni a dielektrikummal, a már korábban 

említett szol-gél és ALD módszerek egyaránt alkalmasak erre, de történhet például 

elektrodepozícióval vagy oxid redukcióval is. ALD-vel készítettek már inverz opált a leginkább 

kutatott TiO2-n kívül TiN-ből, ZnO-ból, ZnS-ből, WN-ből de két rétegű mag-héj szerkezeteket 

is: TiO2/MoS2-ből, ITO/NiO-ból és CeO2/TiO2-ből is [105,132–137].  

Az opál hézagjainak kitöltése után következik a gömbök eltávolítása, mely történhet 

hőkezeléssel polimer gömbök esetén, illetve hidrogén-fluoriddal SiO2 gömböknél, így 

visszamaradnak a periodikusan elhelyezkedő, összekapcsolt levegő üregek és az inverz opál 

szerkezetű mátrix a dielektrikumból. Hőkezelés egyébként is szükséges lehet olyan 

módszereknél, ahol a dielektrikum prekurzorokból alakul ki vagy (át)kristályosításra van 

szükség. Legvégül az inverz opál fotonikus kristály tetején kialakult tömör réteg eltávolítása is 

szükséges lehet, erre ion porlasztásos technikák alkalmazhatóak, például argon-ionnal [138–

142].  
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5. Célkitűzés 

Kutatómunkám célja három különböző, szén nanoszerkezeteken (aerogél, nanogömb és 

grafén-oxid) alapuló anyagok előállítása, jellemzése és vizsgálata fotokatalitikus 

próbareakciókban volt (16. ábra). Először aerogéllel foglalkoztam, ehhez rezorcin-melamin-

formadehid hidrogélt készítettem, melyből szuperkritikus szárítással nitrogénnel adalékolt 

polimer aerogélt nyertem, és annak inert atmoszférában történő hevítésével nitrogénnel 

adalékolt szén aerogélt állítottam elő. A nitrogénnel adalékolt szén aerogélekre TiO2 és ZnO 

rétegeket választottam le atomi rétegleválasztással, mindegyiket két vastagságban. 

Csoportunkban már foglalkoztak korábban atomi rétegleválasztással készített szén aerogél-

TiO2 kompozitokkal, én külön azt is vizsgáltam, hogy milyen hatása van ha a szén aerogél 

nitrogénnel adalékolt, és hogyan befolyásolják az aktivitást a különböző vastagságú TiO2 és 

ZnO rétegek metilnarancs UV fényre történő bontásában. 

Csoportunk korábbi eredményei kimutatták, hogy szén nanogömbök alkalmas templátok 

üreges TiO2 gömbök ALD-vel történő előállításhoz. Ezért doktori kutatásomban célom volt, 

hogy a szén nanogömbök segítségével TiO2 inverz opál fotonikus kristályt csináljak. Ugyanis 

az irodalomban szén gömböket még nem használtak erre a célra, ugyanakkor előnyös 

tulajdonságokkal rendelkeznek a konvencionális templátokhoz képest, mert a polimer 

templátoknál hőállóbbak, illetve vannak felületi funkciós csoportjaik, melyek jelenléte az ALD 

technikánál alapvetően fontos, míg a szilika gömbökkel szemben könnyebb a szén gömböket 

eltávolítani. A hidrotermális eljárással szacharózból előállított szén nanogömbökből 

készítettem lapon centrált köbös szerkezetű kolloid kristályt (opált) konvektív elpárologtatással 

segített vertikális depozícióval, illetve referenciának konvencionális polisztirol gömbökből is, 

mikroszkóp tárgylemez hordozóra. A gömbök közötti hézagokat bevontam ALD 

alkalmazásával TiO2-vel, majd hevítéssel a gömböket eltávolítottam, végül a felső, tömör TiO2 

réteget eltávolítottam argon plazmás porlasztással, így a megkaptam az inverz opál szerkezetű 

fotonikus kristályt. Az inverz opálokat fotokatalitikus próbareakciókban vizsgáltam, 

metilnarancs oldatban történő bontásában, továbbá metilénkéket a felületre szárítva is. UV és 

látható fényű megvilágítást egyaránt alkalmaztam, annak kimutatására, hogy sikerült-e növelni 

a látható fényű fotokatalitikus aktivitást az inverz opál szerkezet kialakításával. 

Grafén-oxiddal, mint félvezető-oxidok hordozója, már foglalkoztak korábban 

csoportunkban fotokatalitikus próbareakciókban való alkalmazásban, azonban a grafén-oxid 

önmagában is mutat aktivitást. Ennek vizsgálatára grafén-oxidot készítettem a továbbfejlesztett 

Hummers-módszerrel, melyet termikusan, három különböző atmoszférán (levegő, nitrogén és 
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argon/hidrogén keverék), három különböző hőmérsékleten redukáltam, továbbá kémiai 

redukcióval is készítettem mintát. Vizsgáltam a kezeléseken keresztüli oxidáltság változásának 

hatását a kapott redukált grafén-oxidokra. Ebben az esetben is metilnarancs oldatban bontása 

UV fénnyel volt a próbareakció, illetve az elektromos ellenállás változását is mértem a szilárd 

mintákon. 

A szén nanoanyagok termikus viselkedését, stabilitását és a bomlás során végbemenő 

folyamatokat termogravimetria/differenciális termikus analízissel kapcsolt tömegspektrometria 

(TG/DTA-MS) módszerrel vizsgáltam, mely információt szolgáltatott az atomi rétegleválasztás 

maximális hőmérsékletéről is. A kiindulási anyagokat és a belőlük elkészített mintákat számos 

analitikai módszerrel jellemeztem, annak megértése céljából, hogy milyen hatása van a minták 

fotokatalitikus próbareakcióban mutatott aktivitására az összetételnek, optikai 

tulajdonságoknak, morfológiának és kristályosságnak, erre a célra az alábbi műszeres 

technikákat alkalmaztam: energiadiszperzív röntgen- (EDX), röntgen fotoelektron- (XPS), 

induktív csatolású plazma-optikai emissziós- (ICP-OES), diffúz reflektanciás ultraibolya-

látható- (DR UV-VIS), csillapított teljes reflexiós- (ATR), Fourier transzformációs infravörös- 

és Raman spektroszkópiát, pásztázó (SEM) és transzmissziós (TEM) elektronmikroszkópiát, és 

röntgen diffrakciót (XRD), nem minden minta esetén került sor mindegyik mérésre. 

 

16. ábra A kutatómunka folyamatábrája 
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6. Elvégzett kísérletek és alkalmazott analitikai módszerek 

6.1 A doktorjelölt által és együttműködők segítségével elvégzett kísérletek 

Kutatómunkámat a témavezetőm, Dr. Szilágyi Imre Miklós egyetemi docens vezetésével 

végeztem. A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken található méréseket én végeztem 

el: FTIR, XRD, TG/DTA-MS, SEM-EDX és fotokatalízis vizsgálatok. A minták készítésében 

és a mérések kivitelezésében hallgatóim, Joshua Mensah (MSc), Katona András (BSc), Karajz 

Dániel (MSc) és Sárvári Lőrinc (BSc) is részt vettek. 

A nitrogénnel adalékolt polimer aerogél és a grafén-oxid előállításában, az aerogél 

elszenesítésében és az alacsony hőmérsékletű nitrogén adszorpciós mérésekben a BME Fizikai 

Kémia és Anyagtudományi Tanszék Felületkémiai Csoportjában Bosznai Györgytől és Dr. 

László Krisztinától kaptam segítséget. A nitrogénnel adalékolt aerogélek szuperkritikus 

szárítási lépése a BME Környezeti Kémiai és Folyamatmérnöki Tanszék Szuperkritikus Fluid 

Extrakciós Kutatócsoportjának laboratóriumában történt, Dr. Székely Edit segítségével. 

Az atomi rétegleválasztás a DE Szilárdtest Fizikai Tanszékén, Dr. Parditka Bence és Dr. 

Erdélyi Zoltán segítségével történt. A Raman és ATR-FTIR spektrumokat a BME Szerves 

Kémia és Technológia Tanszékén Igricz Tamás és Dr. Farkas Attila vette fel. A nagyfelbontású 

SEM felvételeket Dr. Lukács István készítette a MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Intézetében. Az XPS méréseket a SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén Dr. 

Kónya Zoltán és Dr. Halasi Gyula végezte el. A TEM felvételek az aerogélekről a Leuveni 

Katolikus Egyetem Anyagmérnöki Tanszékén készültek, Dr. Chen Zhou és Dr. Maria Seo 

segítségével. Dr. Bezur László a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén végezte az 

ICP-OES méréseket. 

A grafén-oxidokról a TEM képek a SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén, 

Dr. Hernádi Klára és Szabó Anna által készültek el. A grafén-oxidok vezetőképességének 

mérésében Dr. Mizsei János, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékéről segített, a ciklikus 

voltammetriás méréseket Dr. Bakos István végezte el a TTK Anyag- és Környezetkémiai 

Intézetében. 

A szén nanogömböket a SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén Dr. Hernádi 

Klára és Dr. Réti Balázs állította elő, és a méreteloszlásuk vizsgálatát is ők végezték. Az inverz 

opál minták argon plazmás kezelését a BME Atomfizika Tanszékén végeztem, Szitási Géza 

segítségével. Az UV-VIS diffúz reflektancia spektrumokat a TTK Anyag- és Környezetkémiai 

Intézetében, Dr. Szegedi Ágnes segítségével készítettem el.  
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6.2 Minták előállítása 

6.2.1 Nitrogénnel adalékolt szén aerogél előállítása 

Először egy rezorcin-melamin-formaldehid polimer hidrogélt állítottam elő. Ehhez 1,5990 g 

rezorcint, 0,0208 g nátrium-karbonátot, 0,7326 g melamint és 48 cm3 desztillált vizet mértem 

bele egy főzőpohárba. A keveréket 70 °C-os vízfürdőben 15 percig kevertettem, hogy a 

melamin feloldódjon. Ezután az oldathoz 6,5 cm3 formaldehidet adtam, és 5 percig folytattam 

a keverést. Az oldatot üvegcsövekbe töltöttem fecskendővel, melyeket lezártam és 85 °C-on 

tároltam egy hétig. Utána a gélhengereket eltávolítottam az üvegcsövekből, és 6 napig acetonba 

helyeztem őket, hogy a hidrogél víztartalmát egy kevésbé poláris oldószerre cseréljem le. Az 

acetont négyszer lecseréltem ez idő alatt. Ez a lépés nagyon fontos a szuperkritikus CO2-dal 

történő szárítási lépéshez a pórusszerkezet megőrzése miatt, mely 100 bar nyomáson és 42 °C 

hőmérsékleten történt 80 percen keresztül, amely a nitrogénnel adalékolt polimer aerogélt 

(NPA) eredményezte. A nitrogénnel dópolt szén aerogél (NCA) előállításához a polimer 

aerogélt szenesítettem el nitrogén gázáramban (25 cm3/min), 900 °C-on, 1 órán keresztül 

(felfűtési sebesség: 20 °C/min). 

6.2.2 Kolloid kristály előállítása szén és polisztirol nanogömbökből 

A szén nanogömböket (CS) a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti 

Kémiai Tanszékről kaptam. A gömböket hidrotermális eljárással állították elő, 

szacharózoldatból kiindulva. A pH NaOH-dal 11-re volt beállítva, a reakció pedig 180 °C-on 

12 órán keresztül ment. Az így elkészített szén nanogömböket ezután vízzel és víz-etanol 

eleggyel mosták, végül ötször acetonnal is. A terméket végül 70 °C-on szárították egy éjszakán 

át. A gömbök mérete 458 ± 80 nm (relatív szórás: 17,5 %), mely értékeket SEM felvételekből 

állapították meg, 100 gömb méréséből. Referenciának polisztirol gömböket (PS) alkalmaztam, 

mert az irodalomban elterjedten használt templát inverz opál szerkezetek előállításához. A PS-

t a Sigma Aldrichtől rendeltem (10 m/m %-os vizes szuszpenzió, átmérő: 300 ± 40 nm, relatív 

szórás: 13,3 %). 

A lapon centrált köbös kolloid kristály opálok előállítása megegyezett a CS és a PS esetében. 

A gömbökből 0,3 m/m %-os szuszpenziót készítettem desztillált vízben, majd 2 órát 

ultrahangos fürdőbe tettem, hogy a nanogömbök aggregátumai szétessenek. Mikroszkóp 

tárgylemezeket használtam szubsztrátként, melyeket megtisztítottam szappannal, etanollal, 

vízzel, majd 1 órát ún. piranha oldatba (tömény H2SO4 és 30 %-os H2O2, keveréke, 3:1 
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arányban) helyeztem őket. A piranha oldat eltávolította a maradék szerves szennyezőket és 

hidrofilizálta az üveg felületet, előzetes kísérletek és az irodalom alapján ez a lépés fontos a jó 

minőségű kolloid kristály kialakításához. Ezután a tiszta üveglemezeket 5 cm3 szén vagy 

polisztirol nanogömb oldatba állítottam függőlegesen, majd egy Nabertherm L9/11/B410 

típusú kemencébe tettem 50 °C-ra 14 órán keresztül, hogy az opál kialakuljon a víz párolgása 

során, a gömböket a fellépő kapilláris erők rendezték össze. Végül 80 °C-ra hevítettem az opál 

mintákat 1,5 órára, amely elősegítette a gömbök közötti nyakképződést, így kialakult a CS és a 

PS opál (17. ábra). 

6.2.3 Atomi rétegleválasztás 

Az ALD a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizikai Tanszékén történt, egy Beneq TFS-200-

186 típusú áramlásos termikus ALD készüléket alkalmazva. A reaktortérben a nyomás 1 mbar 

volt, a különböző minták neve és a használt paraméterek az 1. táblázatban láthatóak. Egy ciklus 

minden esetben 0,3 s prekurzor pulzusból, 3 s nitrogén gázos öblítésből, 0,3 s H2O pulzusból 

és 3 s nitrogén gázos öblítésből állt. A TiO2 esetén TiCl4 volt a prekurzor, a ZnO-nál (C2H5)2Zn, 

melyek a vízzel reagáltak, az oxidok kialakulása során lejátszódó reakciókat a 19-

20. egyenletek mutatják. Az elporított NCA mintákat acélhálóban tettem be a reaktorba, hogy 

ne szívja el a vákuum, a mikroszkóp tárgylemezen lévő CS és PS opáloknál erre nem volt 

szükség. 

(19) 𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 2𝐻2𝑂 = 𝑇𝑖𝑂2 + 4𝐻𝐶𝑙 

(20) (𝐶2𝐻5)2𝑍𝑛 + 𝐻2𝑂 = 𝑍𝑛𝑂 + 2𝐶2𝐻6 

1. táblázat Minták elnevezése és az atomi rétegleválasztás paraméterei 

Minta neve Szubsztrát Leválasztott oxid Ciklusok száma Hőmérséklet [°C] 

NCA-TiO2 60 

NCA 

TiO2 
60 

300 
NCA-TiO2 600 600 

NCA-ZnO 60 
ZnO 

60 
200 

NCA-ZnO 600 600 

CSIO CS opál 
TiO2 700 50 

PSIO PS opál 

 

6.2.4 Inverz opál fotonikus kristályok előállítása 

A mikroszkóp tárgylemezen lévő TiO2-dal bevont szén és polisztirol gömböket az előzőleg 

már említett kemencében égettem ki 500 °C-on tartva őket két órán keresztül, a felfűtés 

négy órán át tartott. A CS és PS gömbök ezalatt kiégtek, visszahagyva a TiO2 inverz opál 
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szerkezetet. Végül a legfelső, tömör TiO2 réteget argon plazmás porlasztással távolítottam el, 

melyet 20 A árammal végeztem egy Leybold Heraeus berendezésen, így megkaptam a szén 

(CSIO) és a polisztirol (PSIO) nanogömbökből készült titán-dioxid inverz opálokat (17. ábra). 

 

17. ábra A TiO2 inverz opálok ellőállításának sematikus ábrája: 1. az opál, 2. TiO2-vel bevont 

opál, 3. a templát gömbök kiégetése, 4. a felső tömör TiO2 réteg eltávolítása 

6.2.5 Grafén-oxid előállítása és redukciója 

A grafén-oxidot a módosított Hummers’ módszerrel állítottam elő [28]. 5 g grafit porhoz 

adtam 200 cm3 tömény H2SO4-et, 25 cm3 tömény H3PO4-et és 25 g szilárd KMnO4-et. 15 percig 

kevertettem, a hőmérséklet 40 °C alatt volt tartva vízhűtéssel. Ezután 500 cm3 desztillált vízzel 

hígítottam a keveréket, jéggel hűtőttem, és az el nem reagált permanganátot 35 %-os hidrogén-

peroxiddal semlegesítettem. 12 óra ülepítés után 6500 RPM-en centrifugáltam 5 percig, a 

felülúszó részt dekantáltam, 1 M-os HCl-t öntöttem rá, és ezt ismételtem ötször. A következő 

lépésben a sósavat vízre cseréltem az előzőekben leírt módon, de 9500 RPM-en, 30, 60 és 

120 perces centrifugálási időket alkalmazva, ezúttal a dekantált barna folyadékot gyűjtöttem 

össze és használtam fel újra. A visszamaradó fekete, el nem reagált grafitot eltávolítottam, a 

végén viszkózus, fekete, grafén-oxid szuszpenzió maradt vissza, melyet szárítószekrénybe 

tettem egy éjszakára 120 °C-on, így megkaptam a grafén-oxid pelyheket. 

Az előállított GO termikus redukcióját egy TA Instruments SDT 2960 szimultán TG/DTA 

berendezésben végeztem, nyitott platina mintatartóban 130 cm3/perces gázáramban. Három 

különböző atmoszférát használtam: levegő (oxidáló), nitrogén (inert), 95 %/5 % argon-

hidrogén keverék (redukáló), három különböző hőmérséklet profillal: 

• 2,5 mg GO oxidból kiindulva, 10 °C/perces fűtés 900 °C-ig, (minták: GO-air 900°C, GO-

N2 900°C, GO-H2 900°C) 

• 8 mg GO oxidból kiindulva, 10 °C/perces fűtés 200 °C-ig, majd 30 perces hőntartás (minták: 

GO-air 200°C, GO-N2 200°C, GO-H2 200°C) 

• 8 mg GO oxidból kiindulva, 10 °C/perces fűtés 200 °C-ig, majd 5 °C/perces fűtés 300 °C-ig 

(minták: GO-air 300°C, GO-N2 300°C, GO-H2 300°C) 
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A kémiailag redukált grafén-oxid (GO AA) előállításához 10 mg GO-ot 100 mg L-

aszkorbinsavval 50 cm3 desztillált vízben ultrahangos fürdővel diszpergáltam, majd 

kevertettem szobahőmérsékleten 3 órát. A kapott anyagot 5 percig centrifugáltam 6500 RPM-

en többször, és végül 120 °C-on szárítószekrénybe tettem egy éjszakára. 
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6.3 Analitikai vizsgálati módszerek 

A termoanalitikai méréseket a termikusan redukált grafén-oxid minták előállításánál már 

említett TA Instruments SDT 2960 típusú szimultán TG/DTA készüléken végeztem, a görbéket 

a TA Instruments Universal Analysis Thermal Solutions Release 2.3 programmal értékeltem 

ki. A mérések során 5 vagy 10 °C/perc fűtési sebességet, nyitott platina mintatartó tégelyt és 

130 cm3/perc gáz (levegő, nitrogén, hélium vagy 5 % hidrogén/95 % argon) áramlási sebességet 

alkalmaztam. A TG/DTA-hoz on-line kapcsolt, Balzers Instruments Thermostar GSD 300T 

típusú, kvadrupól tömeganalizátorral működő tömegspektrométer tette lehetővé a fejlődőgáz-

analízist, a kapott MS görbéket Quadstar 422 programmal értékeltem. A két berendezés között 

egy 200 °C-on termosztált, metilezett szilán csoportokkal deaktivált kvarc kapilláris biztosította 

az összeköttetést. A tömegspektrométert szelektív ionkövetés (multiple ion detection) 

üzemmódban használtam, mely során 64 csatornán figyeltem az általam kiválasztott m/z 

tömegszámokhoz tartozó ionok ionáramát az idő függvényében. A mérési idő 0,5 sec/csatorna 

volt, a fejlődő gázokat az őket jellemző ionok alapján azonosítottam. 

A Fourier transzformációs infravörös spektrumokat egy Biorad Excalibur Series FTS 3000 

berendezésen készítettem 400 cm-1-től 4000 cm-1-ig, 2 cm-1 felbontással, 64 ismétléssel. A 

kiértékelést a Win-IR Pro programmal végeztem, spektrumokat a minták csak kvalitatív 

jellemzésére használtam. A méréshez KBr pasztillákat használtam, mely során 300 mg KBr-

hoz kevertem a mintákból kb. 0,5 mg-ot. ATR-FTIR vizsgálatok egy Bruker Tensor 37 

eszközön készültek Specac Golden Gate ATR feltéttel. 

A Raman spektrumokat egy Olympus BX41 mikroszkóphoz kapcsolt Jobin Yvon Labram 

típusú mikrospektroszkóppal vettem fel. A lézer 532 nm hullámhosszú frekvencia kettőzött Nd-

YAG volt. A mérési tartomány 100 – 1800 cm-1 volt és 5 spektrumot akkumulált a készülék 

felvétel közben. 

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

pordiffraktométerrel rögzítettem, Cu Kα1,2 sugárzás (λ = 0,15418 nm) alkalmazásával. A 

kristályos fázisokat az ICDD röntgen adatbázis segítségével azonosítottam. A 

diffraktogramokból a rácssík-távolságokat a Bragg-, a krisztallitméreteket a Scherrer-egyenlet 

(21-22. egyenletek) segítségével számoltam [143]. A ráccsík-távolságot d jelöli, λ a 

röntgensugár hullámhossza, ϴ a csúcshoz tartozó szög, L a krisztallitméret, K a 

dimenziómentes alaki tényező (általában 0,9), B a csúcs félérték-szélessége. 

(21) 𝑑 =
𝜆

2 ∗ sin Θ
 



34 

 

(22) 𝐿 =
𝐾 ∗ 𝜆

𝐵 ∗ cos Θ
 

Az UV-VIS diffúz reflektancia spektrumok egy integrálógömbbel felszerelt JASCO V-750 

UV–VIS spektrofotométeren készültek, BaSO4 referencia mellett, melyből a tiltott sáv 

szélességet a Kubelka-Munk elmélettel határoztam meg, Tauc ábrázolást alkalmazva 

[144,145]. A reflektancia spektrumot a 23. egyenlettel (F(R) a Kubelka-Munk függvény, R a 

reflektancia) átalakítottam, ezután az (F(R)*E)n értékeket ábrázoltam E függvényében (E az 

energia (hullámhosszból átszámítva) elektronvoltban, n pedig attól függően hogy direkt vagy 

indirekt a félvezető 2 vagy 0,5, például TiO2 esetén 0,5, mert indirekt). Végül a lineáris részre 

egyenest illesztettem, mely metszéspontja az energia tengellyel megadta a tiltott sáv 

szélességet.  

(23) 𝐹(𝑅) =
(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

A nagyfelbontású SEM képek egy LEO 1540 XB berendezésen készültek, a minták 

szénszalagra voltak rögzítve, szekunder elektron detektorral. A jó képminőség miatt a nem 

vezető mintákat arany/palládium réteggel vontam be katódporlasztással. 

A TEM képek az NCA-ról és az aerogéles kompozitokról egy JEOL JEM-ARM200F típusú 

transzmissziós elektron mikroszkópon készültek 200 kV gyorsítófeszültségen, a grafén-oxidról 

pedig egy FEI Tecnai G2 20 X-TWIN eszköz alkalmazásával.  

Az EDX spektrumokat egy JEOL JSM 5500-LV SEM készüléken vettem fel 20 kV gyorsító 

feszültség mellett. Az összetételt három területen mértem egy mintán, és átlagoltam az 

eredményt.  

Az XPS spektrumok egy SPECS PHOIBOS 150 MCD műszeren készültek, kiértékelésük és 

a görbék dekonvolúciója CasaXPS szoftverrel történt.  

Az ICP-OES mérések egy Labtest Plasmalab ICP-OES spektrométeren történtek, a minták 

roncsolása mikrohullámmal HCl-HNO3-HF elegyben ment végbe, a fölösleges HF-et bórsavval 

közömbösítve. 

Az alacsony hőmérsékletű nitrogén gázadszorpciós mérések NOVA 2000e (Quantachrome) 

automata volumetrikus gázadszorpciós készülékkel készültek, -196 °C-on. Az izotermákból a 

a fajlagos felületet (SBET) a Brunauer–Emett–Teller (BET) modellel, a teljes pórustérfogat (Vtot) 

0.9760 relatív nyomáson adszorbeált nitrogénből, a mikropórus térfogatot (W0) a Dubinin–

Radushkevich (DR) ábrázolással állapítottam meg, a mezopórus térfogatot (Vmeso) pedig a teljes 
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és mikropórus térfogat különbségéből (Vtot-W0). A pórusméret-eloszlást az izotermák 

deszorpciós ágából, Barrett–Joyner–Halenda (BJH) módszerrel számoltam [146–148]. 

A grafén-oxid minták elektromos ellenállását egy Keithley 616 digitális elektrométerrel 

mértem, egy saját fejlesztésű mintatartón (18. ábra). A lemezes szerkezetű minták egy csavarral 

voltak egy rézlemezre rögzítve egy polimer téglatesten, a két elektróda a csavar és a lemez volt, 

melyek 50 nm-es Au/Pd bevonatot kaptak argon plazmás porlasztással a vezetőképesség 

javítása miatt. 

A ciklikus voltammetriás mérésekhez a mintákból víz-izopropil-alkohol (4:1) eleggyel 

(1 mg mintához 1 cm3), és 4 µl Nafion oldattal (DuPont™ Nafion® PFSA Polymer Dispersions 

DE 520) dörzsmozsárban szuszpenzió készült amit 30 perc ultrahangozás követett. Ez a 

szuszpenzió egy üvegszén (Glassy Carbon, GC) elektród (d = 5 mm) felületére került, amire 

rászáradt. A mérések három elektródos elektrokémiai cellában történtek, a referenciaelektród a 

munkaelektród terében lévő oldattal megegyező oldatba merülő hidrogénelektród volt. A 

munkaelektród terén argon gáz (99.9995 %) buborékolt át a levegőmentesítés miatt. A 

segédelektród egy nagy felületű platinalemez volt. A mérések 0,5 M-os H2SO4-oldatban 

történtek, 80 mV – 850 mV potenciálhatárok között, a potenciálváltoztatás sebessége 50 mV/s 

volt. 

 

18. ábra Grafén-oxid minták ellenállásának mérésére használt elrendezés sematikus ábrája 
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6.4 Fotokatalízis mérés 

A fotokatalízist az NCA, NCA-fém oxid kompozitok és a grafén-oxid minták esetén 

metilnarancs próba vegyület UV fényre történő bontásán keresztül vizsgáltam. Küvettába 

bemértem 1 mg mintát, melyre 3 cm3 4*10-5 M koncentrációjú vizes metilnarancs oldat 

öntöttem. A küvettákat parafilmmel letakartam, hogy az oldatok ne párologjanak, majd egy 

napot sötétben állni hagytam őket, hogy az adszorpciós egyensúly beálljon. Utána négy órán 

keresztül megvilágítottam őket két 18 W-os UV fénycső (OSRAM Blacklight) között 

(spektrum: 19. ábra), 5 – 5 cm-re mindegyiktől és fél óránként spektrumot vettem fel róluk egy 

Jasco V-550 UV-VIS spektrométerrel, egy lámpa mintára eső körülbelüli teljesítménye 0,5 W, 

figyelembe véve a fénycső és a küvetta méreteit. A metilnarancs bomlását a legintenzíveb, 

464 nm-es csúcsának relatív abszorbanciájának (A/A0) változásán keresztül követtem, a 

reakcióra Langmuir-Hinshelwood mechanizmuson keresztül pszeudo elsőrendű kinetikát 

feltételeztem [52]. A fotokatalízist a pH befolyásolja, mert függ tőle a fotokatalizátor felületi 

töltése, így a színezék adszorpciója is. Méréseim során a metilnarancs spektruma nem változott, 

ez alapján a savas irányba nem tolódott el (4-es pH környékén vörös lenne), mert azt jelezte 

volna a spektrum változása. Feltételeztem, hogy a kiindulási nagyon enyhén savas pH nem 

változott, azonban a fotokatalizátor közvetlen környezetében a pH eltérhetett a tömbfázisbelitől 

[149]. 

 

19. ábra Fotokatalízis vizsgálatokhoz használt UV és VIS fénycsövek spektrumai 
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A fotokatalízist az inverz opál minták esetén két különböző elrendezésben vizsgáltam 

(20. ábra). Az elsőben a minták 10 cm3, 4*10-5 M koncentrációjú vizes metilnarancs oldatba 

merültek. Egy órát kevertettem őket sötétben, hogy beálljon az adszorpciós egyensúly, majd 

bekapcsoltam a megvilágítást. A másik esetben metilénkék színezéket használtam, mely során 

0,001 M-os metilénkék oldatból egy 0,025 cm3-es cseppet helyeztem a mintára, és egy órát 

hagytam rászáradni. A mintákat UV (OSRAM Blacklight) és látható (OSRAM fénycső) fényű 

megvilágítással egyaránt vizsgáltam (spektrumok a 19. ábrán), három 18 W-os fénycsövet 

használtam mindegyik esetben, egymásra pakolva őket, a minták pedig 5 cm-re voltak a 

lámpáktól. A szerves színezékek bomlását Avantes AvaSpec-2048 száloptikás spektrométerrel 

követtem, AvaLight DHS fényforrással, a saját AvaSoft szoftverével. A metilnarancsos mérés 

esetén fél óránként 3 cm3 mintát vettem, melynek az abszorbanciáját kvarc küvettában 

megmértem, majd visszaöntöttem további fotokatalízisre. A metilnarancs bomlását a 

legintenzívebb, 464 nm-es csúcs relatív abszorbanciáján (A/A0) keresztül követtem. A 

metilénkék mérés esetén a mintákról reflektanciás módban vettem fel spektrumot, a tiszta minta 

volt a háttér, az abszorbanciát mértük 4 óra megvilágítás előtt és után. A metilénkék 

csúcsmaximum eltérő helyen volt a két minta esetén, a CSIO-nál 668 nm, míg a PSIO esetén 

ez 530 nm volt. A csúcsokat integráltam, CSIO-nál 400 nm-től 770 nm-ig, a PSIO-nál 420 nm-

től 700 nm-ig. A metilénkék bomlás Raman spektroszkópiával is követve volt, szintén 4 óra 

megvilágítás előtt és után. A Raman spektrumokat a TiO2 legintenzívebb, 146 cm-1-es csúcsára 

normáltam, és a metilénkék legintenzívebb, 1630 cm-1-nél található csúcsát integráltam 

1570 cm-1 és 1670 cm-1 között. 

 

  

20. ábra Inverz opál minták fotokatalízisének vizsgálatára használt elrendezések 
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7. Eredmények és kiértékelésük 

7.1 Nitrogénnel adalékolt polimer és szén aerogélek 

A hélium atmoszférában végzett termoanalitikai és kapcsolt tömegspektrometriás 

mérésekből a 21/A ábrán látható, hogy a polimer aerogél 75 °C körül adszorbeált vizet veszít 

(m/z = 18), majd végbemegy a két lépcsőből álló bomlása. Az első 150 °C körül történt, ahol 

főleg az m/z = 26 (C2H2
+), 30 (C2H6

+, NO+) és 58 (C3H6O
+) ionok voltak detektálhatók, melyek 

forrása a maradék aceton, illetve az el nem reagált monomerek voltak. A második, 300 °C-nál 

lévő bomlási lépcsőnél az m/z = 30 (C2H6
+, NO+), 44 (C3H8

+, CO2
+, N2O

+) és 46 (C2H5OH+, 

NO2
+) fragmensek ionárama nőtt meg, melyek az elszenesedés során bomló polimer térhálóból 

és funkciós csoportokból származnak [16,150,151]. A DTA görbén egy kis endoterm csúcs 

látható 472,7 °C-nál. 900 °C-ra a minta eredeti tömegének 24,5 % maradt vissza. 

 
21. ábra A polimer (A) és a szén aerogélen (B) héliumban végzett TG/DTA-MS mérések 

eredményei 

A szén aerogélen végzett, hélium atmoszférás TG/DTA-MS mérésből az látszik (21/B ábra), 

hogy oxigén és nitrogén tartalmú funkciós csoportokhoz tartozó ionok voltak jelen, 500 °C 

körül két kis csúcs látható az m/z = 44 (C3H8
+, CO2

+, N2O
+) és 46 (C2H5OH+, NO2

+) értékeknél, 

ahol bomlási folyamat kismértékű gyorsulása kezdődik. A polimer aerogél pirolízise után 

kapott szén aerogél levegőn volt tárolva, így az oxigénnel reakcióba lépve az oxidálódhatott, 
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ezzel újabb funkciós csoportokat hozva létre annak felületén, az elszenesedés után visszamaradt 

oxigén és nitrogén tartalmúakon kívül. A DTA görbén nincs jelentős hőeffektus, ennek oka a 

kevés funkciós csoport, melyek lassú távozása nem adott mérhető DTA jelet. A nitrogénnel 

adalékolt szén aerogél inert atmoszférában 400 °C-ig stabilnak tekinthető, így alkalmas 

szubsztrát atomi rétegleválasztáshoz eddig a hőmérsékletig. 

Az FTIR spektrumok a 22. ábrán láthatók. A 2. táblázat tartalmazza az NPA és az NCA 

minták különböző funkciós csoportjaihoz tartozó hullámszámokat. A legtöbb rezgés jelen van 

mind az NPA, mind az NCA esetén egyaránt, kivéve a C-H csúcshoz tartozókat, melyek a 

karbonizálás után szinte teljesen eltűntek. Az oxigén és nitrogén tartalmú funkciós csoportok 

jelenléte a szén aerogélen a karbonizálás során visszamaradt prekurzorokból származik a már 

előzőleg említett, levegő általi oxidáció mellett. 

2. táblázat NPA és NCA mintákból származó FTIR csúcsok 

Csoport Hullámszám [cm-1] 

Vegyértékrezgések 

-O-H 
3400 

-N-H 

-C-H 2900 

-C=O, -C=C 1700 

-C-O-C 1220-1250 

-C-O 
1100 

-C-N 

Deformációs rezgések 

-N-H 1700 

-C-H 1380-1460 

-C=C 980 
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22. ábra FTIR felvételek a polimer és szén aerogélekről 

A Raman spektrumokon a 23/A ábrán a szén D (rendezetlen grafitos,~1350 cm-1) és a G 

(grafit,~1600 cm-1) csúcsai láthatók az NCA esetén, az NPA nem adott mérhető Raman jelet. 

A D/G csúcsok intenzitásának aránya 1,20 az NCA esetén, ez arra utal hogy a minta sok 

hibahelyet tartalmaz és amorf, ahogy ez várható is volt a sok funkciós csoport miatt [152]. Az 

XRD diffraktogramok (23/B ábra) alapján is amorf volt az NCA és az NPA is, némi reflexió 

látható a rendezetlen grafitról a 002-es (2ϴ = 23°) és 100-ás (2ϴ = 44°) Miller indexeknél, a 

szén aerogélek részlegesen grafitizált szénnek tekinthetőek [152,153] 
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23. ábra Az aerogélek Raman spektrumai és XRD diffraktogramjai 

A 3. táblázat tartalmazza a nitrogén adszorpciós mérésekből számított fajlagos felületet 

(SBET) és a teljes- és mikropórus térfogatot (Vtot, W0). A rezocin-melamin-formaldehid hidrogél 

a szuperkritikus szárítása egy nagy porozitással és fajlagos felülettel rendelkező polimer 

aerogélt eredményezett [154]. A karbonizálás után a fajlagos felület 43 %-kal nőtt, az izotermák 

a (24/A ábra, a felvett nitrogén térfogata standard körülményeken értendő (STP: standard 

temperature & pressure, a relatív nyomás (p/p0) függvényében) nagyobb abszorbeált értékek 

felé tolódtak el, köszönhetően az új mikropórusok kialakulásának (< 2 nm), melyek térfogata 

71 %-kal nőt. A legjelentősebb változás a teljes pórustérfogat esetén történt a kialakuló vékony 

makropórusok (> 50 nm) miatt, ez látható a pórusméret eloszláson (24/B ábra) is, a teljes 

pórustérfogat 5,5-szörösére nőtt. A NPA túl széles, nitrogén adszorpcióval nem detektálható 

pórusai az elszenesítés során végbement zsugorodás miatt belekerültek a mérhető tartományba. 

3. táblázat Nitrogén adszorpciós izotermákból számolt tulajdonságok és összetétel EDX 

mérések alapján 

Tulajdonság NPA NCA 

 

Elem [atom %] NPA NCA 

SBET [m2/g] 620 890 C 66,1 96,7 

Vtot [cm3/g] 0,85 4,70 N 16,0 0,89 

W0 [cm3 /g] 0,21 0,36 O 17,8 2,33 
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24. ábra A minták nitrogén adszorpciós izotermái (A) és a differenciális pórusméret-eloszlása 

(B) 

A SEM képeken (25. ábra) a minták morfológiája látható a hierarchikus porozitással és a 

gömb alakú nanostruktúrával mind a két minta esetén [19,20]. Az EDX mérésekből számított 

hozzávetőleges elemi összetétel a 3. táblázatban található. Az NCA döntően szénből áll, de N 

és O jelen van az elszenesítés után is, így a nitrogénnel való dópolást az EDX mérés is 

alátámasztja. 
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25. ábra SEM képek az NPA-ról (A, B) és az NCA-ról (C, D) különböző nagyításokon  
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7.2 Nitrogénnel adalékolt szén aerogél/fém-oxid kompozitok 

Az NCA és az NCA/fém-oxid kompozit minták Raman spektrumai a 26/A ábrán találhatók. 

Az NCA csak a szén D és G csúcsait tartalmazza, amelyek minden minta esetén is jelen vannak. 

A csúcsok intenzitásának aránya (ID/IG) a grafitizáció szintjét mutatja (4. táblázat), az NCA 

esetén ez az érték 1,20, ami szerkezeti hibákra utal. Az ALD során alkalmazott 200 °C-os és 

300 °C-os hőmérsékletek, illetve az oxidok képződésének exoterm reakciói miatt a kompozitok 

esetén ez az érték csökkent, a szén mátrix rendezettebb szerkezetű lett, főleg a 600 ALD 

ciklussal készült minták esetén, mert ezek töltötték el a legtöbb időt a reaktorban. A szénen 

kívül a fém-oxidok jellemző csúcsai is láthatók a spektrumokon, az NCA-TiO2 60 és az NCA-

TiO2 600 minták esetén az anatáz TiO2 csúcsai 144, 400, 507 és 640 cm-1-nél, és a vastagabb 

bevonat jóval nagyobb intenzitású jeleket adott [155]. Az NCA-ZnO 60 és az NCA-ZnO 600 

görbéin a ZnO három csúcsa látszik, 332, 440 és 583 cm-1-nél, a titán-dioxidos mintákhoz 

képest sokkal alacsonyabb intenzitással [156]. 

Az XRD diffraktogramokon (26/B ábra) az NCA esetén csak az amorf szén két reflexiója 

van jelen., A TiO2-os mintákból csak a vastagabb bevonat esetén látszik a TiO2 anatáz 

módosulatának egy csúcsa 2ϴ = 25°-nál (ICDD kártyaszám: 01-075-2546) alacsony 

intenzitással, a Scherrer-egyenlettel becsült krisztallitméret 7,1 nm. A ZnO csúcsai jóval 

intenzívebbek, köszönhetően annak, hogy a ZnO részecskék nagyobbak és a ZnO-os 

kompozitok esetén vastagabb a bevonat az aerogéleken, ahogy ez a SEM és TEM képeken is 

láható (29-30. ábrák). Hexagonális cink-oxidként (würtzit) azonosítottam őket (ICDD 

kártyaszám: 01-080-4199), a becsült kisztallitméretek 9,7 nm az NCA-ZnO 60 esetén és 

17,0 nm az NCA-ZnO 600 mintánál. 

4. táblázat Raman spektrumból számolt eredmények 

Tulajdonság NCA NCA-TiO2 60 NCA-TiO2 600 NCA-ZnO 60 NCA-ZnO 600 

D csúcs [cm-1] 1355 1344 1343 1340 1353 

G csúcs [cm-1] 1597 1596 1597 1595 1595 

ID/IG 1,20 1,06 0,94 1,02 0,98 
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26. ábra A kompozitok Raman spektrumai (A) és XRD diffraktogramjai (B). A Raman 

csúcsok skálázva vannak ábrázolva a láthatóság miatt 

A nitrogén adszorpciós izotermákból (27. ábra) számított értékek az 5. táblázatban, a 

differenciális pórusméret-eloszlások a 28. ábrán láthatók. Az NCA ALD-vel történő bevonása 

után egyrészt a minták sűrűsége nőtt, mivel a fém-oxidok sűrűsége jóval nagyobb (TiO2-nak 

~4,2 g/cm3, ZnO-nak ~5,6 g/cm3), mint a szén mátrixé (~2,2 g/cm3). Másrészt az ALD 

eltömítheti vagy szűkítheti a pórusokat a prekurzorok méretétől függően, a TiCl4 0,64 nm, a 

(C2H5)2Zn mérete 0,7 nm körüli [157,158]. A szén aerogél nagy fajlagos felülete valamelyest 

csökkent a leválasztások után, de még mindig jelentős maradt, de a TiO2 és a ZnO leválasztása 

más hatással járt. Az NCA és a TiO2-os minták izotermái gyakorlatilag átfednek, 60 ALD ciklus 

TiO2-nak nincs jelentős hatása az izotermákból számolt paraméterekre. 600 ciklusnál már 

észrevehető a mikropórusok (< 2 nm) részleges eltömődése, a térfogatuk és a fajlagos felület az 

NCA értékeinek a 85 %-ára csökken, ez a SEM (29/B,D ábra) képeken is látható a nagy, 

gázadszorpcióval nem látható makropórusok (> 50 nm) jelenlétén keresztül. Az NCA-ZnO 60 

és NCA-ZnO 600 mintáknál a teljes pórustérfogat szignifikánsan csökkent, mert az ALD során 

a ZnO vastagabb rétegben növekszik mint a TiO2, ahogy ez látszik a SEM, EDX, XPS és ICP-

OES mérések eredményein is. Emiatt sok pórus teljesen eltömődött ZnO-dal, így lecsökkent a 

fajlagos felület és pórustérfogat. 
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A ZnO leválasztásának hatása a morfológiára a nitrogén adszorpciós izotermákon is jól 

látható: jóval kevesebb N2-t vesznek fel. Nem csak a mikro-, hanem a mezopórusok is 

eltömődtek (mezopórusok 2 nm és 50 nm közötti mérettel rendelkeznek), a mikropórusok 

térfogatának és a fajlagos felületnek csökkenése hasonló, az NCA értékeinek a 71 és 64 %-ára 

csökkent 60, illetve 600 ALD ciklus esetén. A teljes pórustérfogat azonban mind a két ZnO-os 

mintánál az eredeti érték 77 %-ára esett le. Az NCA-ZnO 60 minta egy jelentős kiszélesedét 

mutat a pórusméret-eloszlás görbén, ami az NCA-ZnO 600 mintánál eltűnik. Ennek oka az 

lehet, hogy a vékony pórusok eltömődnek, de 600 ciklus esetén a vastagabb, nitrogén 

adszorpcióval addig nem látott pórusok falait bevonva azok mérete szűkebb lesz, így 

bekerülnek a mérhető tartományba, ez látható a SEM ábrákon is (29/C,E ábra).  

5. táblázat Nitrogén adszorpcióval meghatározott tulajdonságok 

Tulajdonság NCA NCA-TiO2 60 NCA-TiO2 600 NCA-ZnO 60 NCA-ZnO 600 

SBET [m2/g] 890 890 770 636 569 

Vtot [cm3/g] 4,70 4,68 4,68 3,65 3,58 

W0 [cm3 /g] 0,36 0,36 0,31 0,26 0,23 

 

27. ábra A minták nitrogén adszorpciós izotermái 
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28. ábra Differenciális-pórusméret eloszlás 

A nagyfelbontású SEM képeken (29. ábra) látható, hogy a fém-oxidok az NCA gyöngysor-

szerkezetére nőttek, ez a gömb-klaszteres szerkezet különösen a TiO2-os minták esetén 

figyelhető meg, a képek jellemzőek voltak az adott minták egészére. A ZnO rétegek vastagsága 

azonos ALD ciklusszám esetén nagyobb volt a TiO2-nál a gyorsabb növekedése miatt. Az 

NCA-ZnO 600 minta volt a legjobban befedve, a gömbös morfológia szinte teljesen eltűnt. A 

felvételek alátámasztják a nitrogén adszorpciós mérésekből levont következtetéseket. 
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29. ábra SEM felvételek 200kX-szoros nagyításon (A: NCA, B: NCA-TiO2 60, C: NCA-

ZnO 60, D: NCA-TiO2 600, E: NCA-ZnO 600) 

A 30. ábrán a TEM képeken is látható a nitrogénnel adalékolt szén aerogél gömbklaszteres 

szerkezete. ALD után a kristályos fém-oxid részecskék megjelennek az amorf szén mátrixon, a 

kristályrácsok tisztán kivehetők. A félvezető-oxid részecskék mérete körülbelül 4-5 nm az 

NCA-TiO2 60, 7-8 nm az NCA-ZnO 60, 9-10 nm az NCA-TiO2 600 és 12-13 nm az NCA-ZnO 

600 minták esetén, mely értékek jó egyezést mutatnak az XRD diffraktogramok alapján a 

Scherrer-egyenletből becsültekkel. 
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30. ábra TEM képek a mintákról (A, B: NCA; C, D: NCA-TiO2 60; E, F: NCA-ZnO 60; G, H: 

NCA-TiO2 600; I,J: NCA-ZnO 600)  
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Az elemi összetételek EDX, XPS és ICP-OES mérések alapján a 6. táblázatban vannak 

feltüntetve. Az értékek eltérnek EDX és XPS esetén, ennek oka az eltérő mintaelőkészítés, más 

mélységből származik a két módszer által szolgáltatott információ, és az EDX nem túl pontos 

könnyű elemek (C, N, O) mérésében. A széntartalom esetén a trend hasonló EDX-ben és XPS-

ben is a több méréshez, az NCA-TiO2 60-nál volt a legkisebb a változás, mert itt volt a 

legvékonyabb a bevonat, az NCA-TiO2 600-nál és az NCA-ZnO 60-nál tovább csökkent, majd 

az NCA-ZnO 600 esetén lett a legkevesebb. A nitrogéntartalom állandónak tekinthető ALD 

után is XPS alapján, de EDX esetén változó volt. Az oxigéntartalom a leválasztások után 

megnőtt a félvezető-oxidok jelenléte miatt. A fémtartalom pontos meghatározásához az ICP-

OES módszer volt a legalkalmasabb, mert a teljes tömbi anyagról szolgáltat információt, nem 

csak helyit a felületről. Az NCA-ZnO 600 mintán kívül az ICP-OES és XPS mérések a fémek 

esetén nagyon hasonló értékeket adtak, de a trend ugyanaz volt EDX esetén is. Kevesebb TiO2 

volt jelen egyező ALD ciklusszám mellett mint ZnO, mert a ZnO egy ciklus alatt jobban nőtt, 

és 600 ciklus esetén több fém volt kimutatható mint 60-nál. 

Összehasonlítva csoportunk korábbi munkájával az EDX méréseket, ahol nitrogénmentes 

szén aerogél-TiO2 kompozitokat vizsgáltak, a TiO2-ot szintén ALD-vel növesztették (250 °C-

on, 200 ciklussal), a nitrogénnel dópolt szén aerogél esetén nagyobb a titán atom %/ALD ciklus 

értéke, az NCA-TiO2 60 és NCA-TiO2 600 esetén is egyaránt. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

a nitrogén jelenléte a szén mátrixban növelhette az aktív helyek számát, melyeken az első 

néhány ALD ciklus során a prekurzorok nukleációja megtörténhetett [84]. 

6. táblázat Elemi összetétel EDX és XPS alapján atom %-ban, és fém tartalom tömeg %-ban 

EDX, XPS és ICP-OES mérések alapján 

Minta 
EDX [atom %] 

 

XPS [atom %] 

 

Ti vagy 

Zn [tömeg %] 

C N O Ti Zn C N O Ti Zn EDX XPS OES 

NCA 96,7 0,9 2,4   93,9 1,5 4,7      

NCA-

TiO2 

60 

90,9 0,6 7,6 1,0  93,3 1,5 5,1 0,1  3,8 0,4 0,244 

NCA-

TiO2 

600 

75,3 2,2 15,1 7,2  89,2 1,5 8,4 1,0  22,7 3,8 4,01 

NCA-

ZnO 

60 

82,9 0,2 11,0  5,9 89,5 1,4 7,1  2,0 24,7 9,8 10,3 

NCA-

ZnO 

600 

11,3 0,1 22,4  66,2 78,3 1,1 15,8  4,9 89,7 21,0 35,7 
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A különböző kémiai kötésállapotú szén, nitrogén és oxigén arányát XPS spektrumokból (31-

32. ábra) dekonvolúcióval (a felbontott spektrumok az 1-3. mellékletben) állapítottam meg, az 

eredményeket a 7-9. táblázatok tartalmazzák. A szén négy összetevőre volt felbontható, melyek 

aránya hasonló volt mindegyik mintában. Az oxigén három, egymással átfedő csúcsból állt: egy 

533 eV-nál a C-O-H kötésben lévő oxigén miatt, és kettő másik 531,5-530 eV között a felületi 

karbonát/karboxil csoportokban és a fém-oxidokban, utóbbi nem volt jelen az NCA-nál. 

Ugyanolyan kötésállapotú nitrogén volt mindegyik mintában, melyeknek négy típusát lehetett 

elkülöníteni: piridines nitrogén a szén mátrixban 398,4 eV-nál, pirrolos nitrogén 400,4 eV-nál, 

N-H kötésben a felületen 401,3 eV-nál és N-Ox 404,7 eV-nál. Az XPS is alátámasztotta a fém-

oxidok jelenlétét: a Ti 2p régió 459 eV-os kötési energiája TiO2-re utal, az NCA-TiO2 600-nál 

az 1 eV-os eltolódása a Ti(IV) csúcsoknak a magasabb kötési energiák irányába a titán 

elektronhiányos környezetére és a TiO2 részecskék rossz vezetőképességre utal, ez a rácsoxigén 

esetén is látható. A Zn 2p régióban nehéz különbséget tenni fém Zn és ZnO között, de a cink 

Auger csúcsa 987 eV-nál (ZnO LMM csúcs) ZnO-ra utal. A ZnO esetén nem volt különbség a 

két különböző vastagságú mintánál a csúcsok helyzetében, mert a TiO2-os mintákhoz képest 

jóval vastagabb volt mindkét bevonat [66,84,159].  

7. táblázat Szén XPS csúcsának dekonvolúciója  

C 1s csúcs 

[at. %] 

C-C, C-H/grafitos 

284,6 eV 

sp2 C-OH, C-O-C, 

C-N 285,8 eV 

sp3 C=O, O-C=O, 

C-N 287,4 eV 

Veszteségi 

289,9 eV 

NCA 59,0 20,1 7,4 13,6 

NCA-TiO2 60 60,8 18,6 6,9 13,8 

NCA-TiO2 600 59,9 20,1 6,8 13,2 

NCA-ZnO 60 61,3 17,7 6,7 14,3 

NCA-ZnO 600 58,8 21,3 6,8 13,2 

8. táblázat Oxigén XPS csúcsának dekonvolúciója  

O 1s csúcs 

[at. %] 

C=O 

530-531,5 eV 

C-O- 

533 eV 

Rácsoxigén 

530-531,5 eV 

NCA 23,0 77,0  

NCA-TiO2 60 29,3 35,0 35,7 

NCA-TiO2 600 42,7 36,5 20,8 

NCA-ZnO 60 38,9 38,3 22,8 

NCA-ZnO 600 31,3 39,2 29,5 
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9. táblázat Nitrogén XPS csúcsának dekonvolúciója  

N 1s csúcs 

[at. %] 

Piridines N 

398,4 eV 

Pirrolos 

400,4 eV 

Kvaterner 

401,3 eV 

N-Ox 

404,7 eV 

NCA 21,1 15,9 41,7 21,4 

NCA-TiO2 60 20,3 18,1 39,3 22,8 

NCA-TiO2 600 16,2 16,8 44,9 22,1 

NCA-ZnO 60 24,6 12,9 41,7 20,8 

NCA-ZnO 600 23,5 12,6 46,9 17,0 

 

31. ábra XPS spektrum a teljes kötőenergia-tartományról 
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32. ábra Különböző elemekhez tartozó XPS csúcsok 

A 33. ábra mutatja a fotokatalitikus aktivitás mérésének eredményeit. A látszólagos 

sebességi állandót (kapp, 10. táblázat) pszeudo-elsőrendű kinetika illesztésével számoltam, 

Langmuir-Hinshelwood mechanizmust feltételezve [52]. Az R2 értéke minden esetben 0,96 

fölötti volt, így ez a feltételezés helyesnek tekinthető. A metilnarancs fotolízise elhanyagolható 

volt katalizátor jelenléte nélkül. Referenciának P25 TiO2-ot használtam, ami elterjedten 

alkalmazott és fotokatalitikusan az egyik legaktívabb formája a TiO2-nak. A tiltott sáv szélesség 

a tiszta anatáz TiO2-nál 3,2 eV és ZnO-nál 3,3 eV volt, a kísérletekhez használt UV lámpa is 

ezeken az energiákon sugárzott (19. ábra). A kompozit minták tiltott sáv szélességét nem 

tudtam megmérni, mert mindegyik minta sötét anyag volt, és a teljes hullámhossz-tartományon 

volt elnyelésük. A ZnO-os minták esetén a vékony réteg jobb aktivitást mutatott, mert 11 %-

kal nagyobb fajlagos felülettel rendelkezik, a legrosszabb aktvitást az NCA-ZnO 600 mutatta, 
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mert itt voltak a fém-oxid részecskék a legnagyobbak és az aerogél lefedettsége is a 

legteljesebb, illetve az alkalmazott modell sem tűnik teljesen megfelelőnek, a pontoknál némi 

lehajlás látható. 

Az NCA és a TiO2-os minták is jobb teljesítményt mutattak a referencia P25 TiO2-nál. A 

tiszta nitrogénnel adalékolt szén aerogél nagy hatékonysága a felületén jelenlévő nitrogén és 

oxigén tartalmú funkciós csoportoknak tulajdonítható, az elbontott metilnarancs mennyisége 

hasonló volt a NCA-TiO2 600 mintához, de az utóbbi fajlagos felülete 15 %-kal alacsonyabb 

volt. A legjobb fotokatalitikus tulajdonságokat a NCA-TiO2 60 minta mutatta, 40 %-át 

elbontotta a metilnarancsnak négy óra megvilágítás után. Ennek a mintának a fajlagos felülete 

és pórustérfogata megegyezett az NCA-val, a nagy hatékonyság oka valószínűleg szinergikus 

hatás lehet, jobb töltésszétválás, érzékenyítés a Ti-O-C kötésen keresztül, illetve a félvezető-

oxid részecskék mérete ebben az esetben volt a legkisebb. A gerjesztett töltéshordozók 

szétválását segítette, hogy a jó vezetőképességű , és emiatt elektron akceptor tulajdonságú szén 

aerogélre vándoroltak az elektronok, így a rekombináció fizikailag gátolttá vált, mert az 

elektronok és a pozitív lyukak nem voltak egymás környezetében. Egy másik, Zhang és társai 

által javasolt mechanizmus is segíthette a nagy aktivitást, a nagy fajlagos felületű szén mátrixra 

a metilnarancs adszorbeált, így megnőtt a koncentrációja a TiO2 részecskék környezetében, és 

ez a folyamat az NCA-TiO2 60 minta esetén tudott a legjobban érvényesülni, mert itt volt a 

legkevésbe lefedve a szén aerogél oxiddal [1,80,84,86,160]. 

Összehasonlítva csoportunk korábbi munkájával, ahol nitrogénmentes szén aerogélre 

készült TiO2 bevonat ALD-vel, 200 ciklust alkalmazva 250 °C-on, a nitrogénmentes aerogél 

sokkal jobb fotokatalitikus tulajdonságot mutatott, mint a kompozit, az én esetemben viszont a 

vékony TiO2 bevonat növelte a hatékonyságot, és a nitrogénnel adalékolt szén aerogél a vastag 

TiO2 bevonattal rendelkező mintához volt hasonló. Ez arra utal, hogy kompozitok aktivitására 

kedvező hatással van a nitrogén [84]. 

Felmerülhet a kérdés, hogy esetlegesen nem csak hőbontás történt a félvezető oxid nélküli 

szén aerogélre adszorbeált színezék esetén. Azonban aktív szénnél, mely hasonlóan az NCA-

hoz, nanopórusos szén anyag, már kimutatták a fotoreakció során képződő gyököket több 

kutatásban [11,81,161]. Másrészt a két lámpa fotokatalizátort tartalmazó színezékoldatra eső 

teljesítménye csak 1 W körüli, és jelentős melegedés nem volt tapasztalható. A metilnarancs 

viszonylag hőstabilnak tekinthető TG/DTA mérés alapján (4. melléklet), az első lépcsőben 

100 °C-ig adszorbeált vizet veszít, majd csak 300 °C környékén kezdődik tényleges bomlása 

levegőben. 
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10. táblázat Fotokatalízis eredmények 

Minta Bontás [%] kapp [10-4 min-1] R2 

Fotolízis 1,7 0,9 0,9485 

P25 TiO2 22,4 11,0 0,9989 

NCA 28,3 13,6 0,9962 

NCA-TiO2 60 40,0 21,0 0,9982 

NCA-TiO2 600 29,5 15,7 0,9956 

NCA-ZnO 60 16,9 8,4 0,9729 

NCA-ZnO 600 7,2 3,3 0,9699 

 

 

33. ábra Fotokatalízis vizsgálatok eredménye és egyenes illesztés pszeudo-elsőrendű 

kinetikát feltételezve 
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7.3 TiO2 inverz opál fotonikus kristály előállítása szén nanogömbökből 

A TG/DTA mérés szerint (34. ábra) a szén gömbök (CS) stabilak nitrogén atmoszférában 

300 °C-ig, amikor elkezdődik bomlásuk, 900 °C-ra az eredeti tömeg fele marad vissza. Ez 

biztosította stabilitásukat az atomi rétegleválasztás (ALD) alatt, és magasabb hőmérsékletű 

leválasztást is lehetővé tesz. Levegőben 500 °C-ra teljesen elégtek, ez lehetővé tette az 

eltávolításukat hőkezeléssel. Az irodalom szerint a polisztirol 100 °C körül kezd el folyni (az 

üvegesedési átmenetének hőmérsékletén), ezért az ALD hőmérsékletének 50 °C-ot 

választottam, hogy elkerüljem a polisztirol gömbökből (PS) készült referencia minta 

deformációját, mivel a TiCl4 és H2O reakciója nagyon exoterm hőeffektussal jár [162]. 

 

34. ábra Szén nanogömbök termogravimetriás vizsgálata 

A 35/A,C ábrán lévő SEM felvételeken látható a CS és PS kolloid kristályok lapon centrált 

köbös szerkezete az üveghordozón. A PS méreteloszlása egy kicsivel szűkebb, mint a CS 

esetén, és egységesebben gömb alakúak, ezért a polisztirol gömbből készített opál szerkezete 

rendezettebb. A belőlük készített CSIO és PSIO TiO2 inverz opál fotonikus kristályokat a 

periodikusan elhelyezkedő és összekapcsolt üregekkel a 35/B,D képek mutatják. 
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35. ábra CS és PS kolloid kristályok (A, C) és a belőlük készült CSIO és PSIO (B, D) TiO2 

inverz opálok 

Az EDX spektrumokból számított elemi összetételek a 11. táblázatban találhatók. Az üreges 

szerkezet miatt a TiO2 mátrix elég vékony, így az üvegből származó atomok is jelet adtak (Na, 

Al, Si és Ca), a Cl pedig az ALD során alkalmazott TiCl4 prekurzor maradéka. 

11. táblázat CSIO és PSIO minták összetétele EDX spektrumok alapján 

Minta 
Elem [atom %] 

O Na Al Si Cl Ca Ti 

CSIO 65,9 3,9 1,1 8,0 0,7 0,8 19,6 

PSIO 65,7 0,7 1,1 8,5 0,2 1,0 22,8 

A Raman spektrumok (36/A ábra) alapján a PSIO és a CSIO is tiszta anatáz TiO2, csak az 

erre jellemző karakterisztikus csúcsok láthatók 146, 400, 507 és 640 cm-1-nél [155]. A templát 

gömböket teljesen sikerült eltávolítani, nincsenek jelen a szénre jellemző D és G csúcsok [123]. 

Az XRD diffraktogramok (36/B ábra) alátámasztották a Raman mérések eredményeit, a minták 

tisztán anatáz TiO2-ból állnak (ICDD kártyaszám: 01-075-2546), a Scherrer-egyenlettel becsült 
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krisztallitméret mind a két minta esetén 30 nm. Az amorf háttér oka az üveg mikroszkóp 

tárgylemez hordozó. 

 

36. ábra A TiO2 inverz opálok Raman spektrumai (A) és XRD diffraktogramjai (B) 

Az inverz opálok fehér, nem átlátszó bevonatot alkottak a mikroszkóp tárgylemezeken, 

diffúz reflektanciás UV-VIS spektrumaik a 37. ábrán találhatók. A fotonikus tiltott sáv 

(photonic band gap, PBG), mely az inverz opál szerkezet miatt alakul ki, tisztán láható a 

görbéken, ami az abszorbancia csökkenése a TiO2 abszorbciós élénél (~380 nm) nagyobb 

hullámhosszokon. A PSIO esetén 420 nm körül van a PBG, a CSIO esetén pedig 550 nm-nél, 

mert a CS átlagosan nagyobb gömbökből állt mint a PS. Az abszorbancia megnőtt a PBG kék 

és vörös széleinél, ez nincs jelen tömbi TiO2-ról készült felvételeken, ennek oka az inverz opál 

szerkezet miatt megjelenő lassú fotonok [50]. Különböző méretű gömbökkel a PBG helyzete 

hangolható, és szűkebb méreteloszlású gömbök használatával élesebb PBG állítható elő, mely 

pontos helyzete idealizált esetben a Bragg-egyenlettel számolható [163]. Esetemben sikerült 

növelni a látható fény elnyelését. A tömbi TiO2 tiltott sáv szélességét 3,2 eV körülinek 

számoltam, ami egyezik az irodalmi értékekkel (38. ábra) [164]. 
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37. ábra Az inverz opálok diffúz reflektanciás UV-VIS spektrumai, a lassú fotonokat 

bekarikázás jelöli 

 

38. ábra Az inverz opálokat alkotó TiO2 tömbi tiltott sáv szélességének meghatározása Tauc-

ábrázolással 
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A metilnarancs oldatban történő fotokatalitikus 

bontás eredményei a 39. ábrán láthatók. Látható 

fényben nem volt kimutatható fotolízis 

(12. táblázat), a minták jelenlétében is nagyon kicsi 

volt a bomlás. UV fény hatására már volt mérhető 

fotolízis, és a minták aktivitása is megnőtt, de 

nagyon kevés volt az elbontott színezék. Az 

alacsony mért aktivitás oka az oldat viszonylag 

nagy mennyisége lehetett a mintákhoz képest, ezért 

egy más megközelítésre volt szükség a 

fotokatalitikus aktivitás méréséhez. 

12. táblázat Metilnarancs oldatban történő bontása az inverz opálokkal 

Minta Bontás [%] 

CSIO UV 6,9 

PSIO UV 5,5 

PSIO VIS 2,1 

Fotolízis UV 1.7 

CSIO VIS - 

Fotolízis VIS - 

A másik módszer során metilénkék színezéket szárítottam az inverz opálok felületére 

(metilnarancs esetén ez módszer nem működött, nagyon kicsi volt az abszorbancia), és UV-VIS 

reflektancia, illetve Raman spektroszkópiával egyaránt követtem a bomlást (40-41. ábrák). A 

metilénkék UV-VIS spektruma eltért a CSIO és PSIO mintán, de az inverz opálok 

összetételében nem volt köztük különbség Raman és XRD mérések szerint, ehhez a felületi 

funkciós csoportok pontosabb vizsgálatára van szükség, esetleg a metilénkék dimerizálódhatott. 

Minden esetben jól kimutatható volt a színezék bomlása, látható és UV fény alkalmazásával 

egyaránt. Irodalmi adatok alapján, ahol metilénkék szilárd TiO2 film/levegő határfelületen 

végbemenő fotokatalitikus bomlását vizsgálták, a reakció során a gerjesztett pozitív lyukak 

direkt reagáltak a színezékkel, vagy oxigénnel, utóbbi jelenléte gátolta a gerjesztett elektronok 

és pozitív lyukak rekombinációját, és belőle reaktív gyökök (O2
-. és HO2

-.) képződtek [165,166]. 

Az UV-VIS reflektanciás és Raman spektroszkópia mérések hasonló értékeket adtak 

(13. táblázat), kivéve a PSIO minta esetén látható fényben, ahol a Raman mérés nagyobb 

aktivitást mutatott. Ennek egyik lehetséges oka a minta felületi inhomogenitása volt. Ez a 

39. ábra Metilnarancs oldatban történt 

fotokatalízis vizsgálatok 
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mérési módszer érzékenyebb, mint az oldatban történő mérés, így alkalmas lehet nem átlátszó 

filmeken történő fotokatalízis vizsgálatára. 

13. táblázat Felületen mért fotokatalízis eredményei integrál csökkenés százalékában 

kifejezve  

Minta UV-VIS reflektancia [%] Raman spektroszkópia [%] 

CSIO UV 70,3 72,7 

PSIO UV 69,6 67,6 

CSIO VIS 23,6 19,9 

PSIO VIS 27,5 58,5 

 

40. ábra Felületre szárított metilénkék UV-VIS reflektanciás spektrumai négy óra 

megvilágítás előtt és után 
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41. ábra Felületre szárított metilénkék Raman spektrumai az inverz opálok felületén, négy óra 

megvilágítás előtt és után 
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7.4 Termikusan redukált grafén-oxid vizsgálata 

A grafén-oxid termikus redukciója 200, 300 és 900 °C-ig különböző atmoszférákon 

TG/DTA-MS módszerrel követve a 42-43. ábrákon látható. Két molekula-ion intenzitása van 

feltüntetve, a CO2
+-é (m/z = 44) és az SO2

+-é (m/z = 64), ezek fejlődése volt várható és 

tapasztalható a mérések során, az adszorbeált vagy reakcióból származó, szintén jelenlévő vizet 

az m/z=18-hoz tartozó ion nagy alapvonala miatt nem láttam. A mérések alapján hasonlóak a 

görbék atmoszférától függetlenül 200 °C-ig. 200 °C-on kezdődik egy exoterm bomlási lépcső, 

ahol CO2 volt jelen gázfázisban az oxigéntartalmú funkciós csoportok bomlása miatt. Ezen a 

hőmérsékleten SO2 egyáltalán nem volt érzékelhető, ez alapján a 200 °C-ra hevített minták 

esetén a kéntartalmú csoportok megmaradtak. Tovább melegítve már megjelenik a csúcs az 

SO2 ionáramában, ennek forrása a grafén-oxid felületén található szulfát-észter csoportok, 

melyek a szintézis során alakultak ki. Levegőben 563 °C-n a GO égése elkezdődött, és 600 °C-

ra teljesen elégett. Nitrogénben a minta fokozatosan tovább bomlott, argon/hidrogén gázban 

pedig 700 °C felett egy kis tömegnövekedés (~2 %) volt észlelhető, melynek eredete az aromás 

rendszer hidrogéneződése lehet [167,168]. 

 

42. ábra A 200 °C-ig (A) és 300 °C-ig (B) hevített grafén-oxid minták TG/DTA mérései és a 

44, 64 m/z-hez tartozó ionáramok intenzitásai 
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43. ábra A grafén-oxid TG/DTA vizsgálata különböző atmoszférákban 900 °C-ig, és a 44, 64 

m/z-hez tartozó ionáramok intenzitásai 

A SEM és TEM képeken (44-45. ábrák) a minták lemezes szerkezete figyelhető meg, a GO 

AA minta (44/H és 45/B ábra) esetén az aszkorbinsavas redukció során alkalmazott 
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ultrahangozás a lemezeket széttördelte, mely az irodalomban is ismert folyamat, de a GO-hoz 

hasonló réteges szerkezet megmaradt, a termikusan redukáltak tömör szerkezeteket alkottak, 

nem látszanak az egyedi rétegek a SEM képeken, csak a TEM felvételeken [169]. 

 

44. ábra SEM felvételek a mintákról, A: GO, B: GO-air 200°C, C: GO-N2 200°C, D: GO-H2 

200°C, E: GO-air 300°C, F: GO-N2 300°C, G: GO-H2 300°C, H: GO AA, I: GO-N2 900°C 

és J: GO-H2 900°C 
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45. ábra TEM felvételek a mintákról, A: GO, B: GO AA, C: GO-air 200°C, D: GO-air 300°C, 

E: GO-N2 200°C, F: GO-N2 300°C és G: GO-N2 900°C 

Az EDX spektrumokból számolt C/O arány (46. ábra) a GO esetén 3 körüli érték, mely arra 

utal, hogy erősen oxidált az anyag. 200 °C-os hőkezelés után ez az érték megduplázódott, majd 

tovább nőtt 300°C-os mintáknál. 900 °C-on nitrogén és részleges hidrogén atmoszférás 

hevítesek után már nagyon kevés oxigén maradt. A kéntartalom (46. ábra) 200°C-ig történő 

hevítéssel növekedett, ahogy ez a TG/DTA-MS görbéken is látható volt, ezen a hőmérsékleten 

csak az oxigén tartalmú funkciós csoportok távoztak, így a kéntartalmúak relatív mennyisége 

megnőtt, de további hevítéssel elbomlottak az organoszulfátok. A GO AA minta esetén az 

aszkorbinsavas redukció után nem volt mérhető mennyiségű kén jelen [29,170]. 

 

46. ábra C/O arány és kén tartalom EDX spektrumok alapján 
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Az XPS mérésekből számított koncentrációkat, és a különböző kötésállapotban lévő szenek 

arányát a 14. táblázat, az áttekintő, és dekonvolúcióval felbontott spektrumokat a 5-8. melléklet 

tartalmazza. Hőkezelések után a szén sp3-asból inkább sp2-es szénként volt jelen, ami szintén 

utal a grafén szerkezet visszarendeződésére. A GO AA minta esetén a nagyobb sp3-as szén 

mennyiséget okozhatta az ultrahangozás alatt végbement tördelődése a lemezeknek. XPS 

alapján a szén és oxigén tartalom nagyon hasonló volt a GO és a GO AA mintáknál. 

Hidrogénben csökkent a leginkább az oxigén mennyisége 300 °C-on, ez a gáz segíthette elő 

leginkább a redukciót. A nitrogénben 300 °C-on hevített minta esetén nitrogén felvétel történt, 

mert a csúcsa megjelent a spektrumon. A minták kéntartalma hasonló volt az EDX 

eredményekhez, XPS alapján is teljesen eltűnt az aszkorbinsavas kezelést követően.  

14. táblázat Öt GO minta XPS mérésének eredményei 

Minta 

C1s csúcs felbontása [atom %] Elemi összetétel [atom %] 

Sp2 

grafitos 

szén 

284,4 

eV 

Sp3 

szén 

285,4 

eV 

C-O 

286,8 

eV 

C=O 

288,4 

eV 

O-C=O 

/veszteségi 

290,4 eV 

C1s S2p O1s N1s 

GO 5,38 44,26 31,79 13,22 5,35 67,17 0,3 32,52  

GO AA 7,73 73,18 7,45 3,63 8,02 67,58  32,42  

GO-air 

300°C 
46,34 32,88 3,41 8,28 9,09 80,21 0,15 19,63  

GO-

N2 300°C 
48,83 26,85 7,86 5,21 11,24 78,61 0,34 20,31 0,74 

GO-

H2 300°C 
39,50 39,12 6,85 5,73 8,80 82,56 0,67 16,77  

A minták ATR-FTIR spektrumai a 47. ábrán találhatók, a GO nagy O-H csúcsa már 200 °C-

os hőkezelés után is alig látható, és teljesen eltűnik a GO AA, 300 °C-ra illetve 900 °C-ra 

hevített anyagoknál. A C=O csúcs 1750 cm-1-nél csökken 300 °C-on a 200 °C-os mintákhoz 

képest, 900 °C-on már egyáltalán nincs jelen, a C=C 1650 cm-1-nél hasonló viselkedést mutat, 

azzal a különbséggel, hogy a GO AA mintánál nem látszik. Az 1100 cm-1-nél található, C-O-

hoz és S=O-hoz tartozó csúcs 200 °C-ra melegített és az aszkorbinsavval redukált mintáknál 

csökkent, a többinél már nem látható, ez is alátámasztja, hogy 200 °C-on csak oxigén tartalmú 

funkciós csoportok távoztak. Egy jelentős =C-H csúcs jelenik a hidrogénen 900 °C-on kezelt 

mintánál, ez a TG/DTA-MS eredménnyel együtt az aromás rendszer hidrogéneződésére utal. 
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47. ábra A minták ATR-FTIR spektrumai 

A Raman spektrumokon (48. ábra) a szénre jellemző D és G csúcsok láthatók, illetve 

intenzitásaik arányai (ID/IG), mely a szerkezet szabályosságáról szolgáltat információt. 

Mindegyik termikus kezelés hatására ez az érték csökkent, a redukció hatására grafénszerűbbek 

és rendezettebbek lettek a funkciós csoportok eltávozása miatt. Azonban 200 °C helyett 300 °C-

ra hevítve a GO-t, csak levegőben csökkent tovább ez az érték, nitrogénben és hidrogénben 

némi növekedés volt tapasztalható, majd tovább nőtt 900 °C-os kezelésnél. A GO AA minta 

esetén az ID/IG növekedett, szabálytalan szerkezetre utalva, ennek oka a redukció során 

alkalmazott ultrahang alkalmazása miatti fragmentálódás, ami a 44/H és a 45/B ábrákon is 

látható. 
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48. ábra A minták Raman spektrumai és a szén D és G csúcsainak arányai 

A röntgen diffraktogramok a 49. ábrán 

láthatók, a belőlük számolt értékeket a 

15. táblázat tartalmazza. A GO 

karakterisztikus 001-es csúcsa 11°-nál jobbra 

tolódik a redukcióval, és két, átfedő csúcs 

jelenik meg, 18°-nál és 24°-nál 200 °C-os 

hevítésnél, 21°-nál és 25°-nál a 300 °C-ra 

hevített mintáknál, ami a redukált grafén-

oxidok képződésére utal. 900 °C-ra csak a 

002-es csúcs marad. A GO rétegtávolsága 

(d001), melyet a Bragg-egyenletből 

számoltam, 300 °C-os hevítésnél tovább 

csökken a 200 °C-oshoz képest a nagyobb 

mértékű redukció miatt, de a d002-es távolság 

a krisztallitmérettel együtt (Scherrer-

egyenletből), illetve a kettő hányadosa, 

hasonló volt ezen a két hőmérsékleten az 

atmoszférától függetlenül. A GO AA esetén a 

legnagyobb a d001 és d002 érték, és lekisebb a D002, mert ez a minta volt a legkevésbé 

redukálva, és a lemezek tördelődtek is. 900 °C-os hevítésnél a grafén rétegek száma nőtt, 

különösen hidrogénben [144,171]. 

 

49. ábra A minták XRD diffraktogramjai 
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15. táblázat A minták különböző méréseiből kapott és számított tulajdonságok számértékei 

Minta 

C/O 

arány 

[-] 

S 

tartal

om 

[atom

 %] 

D/G 

arány 

[-] 

d001 

[nm] 

d002 

[nm] 

D002 

[nm] 
N [-] 

Ellenállás

[Ω] 

Fajlag

os 

kapacit

ás 

[F/g] 

Elbonott 

festék 

[%] 

GO 2,8 0,3 1,03 0,81    1,34*109 10,7 48,4 

GO AA 5,0 0,0 1,15 0,63 0,39 0,62 1,58 1750 37,9 11,6 

GO-air 

200°C 
5,8 0,5 0,93 0,47 0,37 2,25 6,02 550 164,9 4,8 

GO-N2 

200°C 
5,7 0,7 0,91 0,47 0,37 2,13 5,72 30000 73,2 2,5 

GO-H2 

200°C 
4,8 0,4 0,89 0,48 0,37 2,33 6,21 2 55,1 2,8 

GO-air 

300°C 
7,0 0,4 0,91 0,42 0,37 2,06 5,50 134 14 2,6 

GO-N2 

300°C 
6,3 0,2 0,93 0,42 0,37 2,25 6,04 2800 60,3 3,1 

GO-H2 

300°C 
6,4 0,2 0,90 0,43 0,36 2,16 5,97 34 61,3 2,1 

GO-N2 

900°C 
23,2 0,1 1,0  0,34 2,58 7,69 1550 4,9 1,8 

GO-H2 

900°C 
22,0 0,1 0,92  0,33 5,61 17,00 6 1,7 1,7 

A minták elektromos ellenállása az 50. ábrán látható, a GO esetén az átlagos érték 1,3 GΩ 

volt, nem viselkedett az Ohm-törvénynek megfelelően, ahogy várható is volt a félvezető jellege 

miatt, viselkedése hatványtörvénnyel volt közelíthető. A vezetés nagyságrendekkel nőtt 

termikus redukció hatására, a levegőben hevített minták esetén 1 kΩ alattiak az értékek, a GO-

air 300°C esetén még kisebb mint a GO-air 200°C-nél. Nitrogénben nagyobb volt az ellenállás 

a levegős mintákhoz képest, 30 kΩ a 200 °C-osnál, ez lecsökkent 2,8 és 1,5 kΩ-ra további 

melegítéssel 300 °C-ra illetve 900 °C-ra. Ennek oka az lehet, hogy oxigén jelenlétében a felületi 

csoportok könnyebben tudtak eltávozni az oxigénnel való reakcióval, így a redukció jobban 

végbement. A hidrogén atmoszférában redukált GO minták esetén minimális ellenállást mértem 

(néhány Ω), a hőmérséklettől függetlenül, ez arra utal, hogy a hidrogén jelenléte nagyban 

segített a redukciós folyamatokat, a visszaállított redukált grafén-oxid nagyon jó vezető. A GO 

AA minta ellenállása hasonló a GO-N2 900°C-hoz, ez volt a legkevésbé redukált anyag a többi 

mérés szerint is, és a töredezett lemezek is növelhették az ellenállást. 
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50. ábra Minták elektromos ellenállása, illetve a GO minta különböző feszültségeken mért 

áramerősségei, és az arra illesztett görbe és egyenlete 

  

A ciklikus voltammetriás görbék az 51. ábrán láthatók, a becsült fajlagos kapacitások 

H2SO4-ben a 52. ábrán találhatók, mely értékeket a 200 és 700 mV között mért töltés a pozitív 

polarizációjából számoltam. A GO minta nagyobb jelet adott a referencia üvegszénnél, mely az 

aszkorbinsavas redukálást követően tovább nőtt. A 200 °C-os levegős kezelést esetén nőtt a 

legnagyobbra a fajlagos kapacitás értéke, ebben a esetben nőhetett az elektrokémiai felület, de 

300 °C-ra lecsökkent az kiindulási GO-hoz hasonló értékre, valószínűleg a tömörödés miatt. 

Nitrogénben és hidrogénben a 200 °C-on és 300 °C-on kezelt minták hasonló értékeket 

mutattak, nitrogénben 200 °C-on volt kicsit nagyobb, hidrogénben pedig 300 °C-on. A 900 °C-

on kezelt minták görbéi alig térnek el az üvegszén elektródétól, ez arra utal, hogy a hozzáférhető 

elektrokémiai felület nagyon kicsi, ennek oka a hőkezelés miatti tömörödés lehet. 



72 

 

 

51. ábra Ciklikus voltammetriás mérések görbéi a különböző GO mintákról 

 

52. ábra Ciklikus voltammetriás mérések görbéiből számolt fajlagos kapacitások a különböző 

GO mintákról 

A sima GO jelentős fotokatalitikus hatással rendelkezik (53/A ábra), a metilnarancs felét 

elbontotta 4 óra UV megvilágítás alatt, jobb aktivitást mutatott, mint a referencia P25 TiO2, 

mely oka lehetett a nagyobb fajlagos felülete (irodalmi adatok alapján akár több száz m2/g, P25 

TiO2 esetén 50 m2/g körüli ez az érték), és a fekete szín miatti jobb fényelnyelés [172]. A 
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redukció minden esetben nagyon lerontotta az aktivitást, a termikus redukciók esetén szinte 

teljesen meg is szűnt. Ennek oka, hogy a redukció miatt megnőtt vezetővé vált az anyag, mert 

visszaállt a grafén-szerkezet, és az eltávozott funkciós csoportok miatt már nem félvezető 

tulajdonságú. Ez a folyamat kedvező, amikor félvezető-oxidok mellett használják mint 

kokatalizátor, mert elektron akceptorként segíti a töltések szétválását, de a saját fotokatalitikus 

tulajdonságait gátolja. A kémiailag redukált minta esetén volt a legkisebb az aktivitás 

csökkenése, itt volt a legkisebb mértékű a redukció, emellett az ultrahangos kezelés miatt 

fragmentálódott, így nőtt a fajlagos felülete is. A termikusan redukált minták közül a legjobb a 

levegőn 200 °C-on redukált minta volt, a legrosszabb a 300 °C-on hidrogénben, de mindegyik 

elhanyagolható mértékű aktivitást mutatott. A GO, GO AA és P25 TiO2 minták esetén 

alkalmazható volt a pszeudoelsőrendű Langmuir-Hinshelwood mechanizmus feltételezése a 

fotokatalízis során (53/B ábra), de másodrendű kinetika használata esetén valamivel jobb 

illeszkedés volt tapasztalható mindegyik esetben (53/C ábra). 

 

53. ábra Fotokatalízis eredménye (A), illetve elsőrendű (B), és másodrendű (C) kinetika 

illesztése a GO, GO AA és P25 TiO2 mintákra  



74 

 

8. Összefoglalás 

A doktori kutatómunkám során nitrogénnel adalékolt polimer és szén aerogélt (i), a szén 

aerogélre atomi rétegleválasztással TiO2 és ZnO növesztésével kompozitokat is (ii), szén 

nanogömb templátból kiindulva, szintén ALD-vel titán-dioxid inverz opál fotonikus kristályt 

(iii), valamint grafén-oxidot és annak termikusan, különböző atmoszférákban és hőmérsékleten 

redukált formáit állítottam elő (iv). A kapott anyagokat számos analitikai módszerrel 

jellemeztem és fotokatalízis modellreakciókban vizsgáltam aktivitásukat.  

A nitrogénnel adalékolt polimer és szén aerogélek TG/DTA-MS vizsgálatából kiderült, hogy 

a polimer aerogél inert atmoszférában két bomlási lépcsővel rendelkezik, 150 °C-on a maradék 

aceton oldószer és az el nem reagált monomerek fejlődése volt megfigyelhető, majd 300 °C-on 

a a polimer térháló bomlása és elszenesedése kezdődött meg. A karbonizálás utáni szén aerogél 

300 °C-ig stabilnak tekinthető, így eddig a hőmérsékletig alkalmas templát atomi 

rétegleválasztáshoz, csak e fölött szenved tömegcsökkenést. 900 °C-ra 6 %-ot veszít a 

tömegéből, melynek fő forrása a felületi oxigén és nitrogéntartalmú funkciós csoportok, melyek 

jelenlétét az FTIR, EDX és XPS vizsgálatok is igazoltak. Raman aktivitást a polimer aerogél 

nem mutatott, a szén a jellemző D és G csúcsait, melyek aránya szerint a szén mátrix amorf volt 

és sok hibahelyet tartalmazott. XRD diffraktogramok alapján mind a két aerogél amorf volt. A 

SEM képek mutatják a porózus szerkezetet, melyek a nitrogénadszorpciós mérésekből számolt 

adatokat is alátámasztják.  

 A nitrogénnel adalékolt szén aerogél/félvezető-oxid kompozitokból négy minta készült, 

TiO2-dal és ZnO-dal, 60 és 600 ALD ciklussal egyaránt. A kristályos félvezető-oxid rétegek 

növesztés a szén aerogélekre sikeres volt, Raman-spektroszkópia és XRD alapján a TiO2 anatáz 

módosulatban, a ZnO würtzitként volt jelen, így először állítottam elő ilyen kompozit 

anyagokat nitrogénnel adalékolt szén aerogélt szubsztrátként alkalmazva. Az összetétel 

vizsgálatok (EDX, XPS, ICP-OES) mérések szerint azonos ciklusszám mellett a ZnO jobban 

nőtt, mint a TiO2, és több ciklussal több fém vált le, a várakozásoknak megfelelően. Az aerogél 

bevonása után csökkent a fajlagos felület és a pórustérfogat is, a pórusok részleges eltömődése, 

és az átlagos sűrűség növekedése miatt, több ALD ciklus és a jobban növekvő ZnO esetén 

nagyobb volt a változás, mely alól kivételt képez a 60 ciklus TiO2 bevontot kapott minta, ebben 

az esetben nagyon vékony volt félvezető-oxid réteg, ezért nem befolyásolta számottevően az 

aerogél eredeti értékeit. A SEM képek megmutatták a nitrogénnel adalékolt aerogél globuláris 

morfológiáját, melyre a fém-oxidok nőttek, ezek a képek összhangban voltak a összetétel és 

nitrogénadszorpciós vizsgálatokkal. A TEM felvételeken láthatóak az amorf aerogélre nőtt 
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kristályos félvezető-oxid szemcsék, melyek mérete hasonló volt az XRD diffraktogramokból 

becsültekkel. A fotokatalitikus tulajdonságokat metilnarancs UV-fényre történő bontásában 

vizsgáltam. A ZnO-os minták mutatták a legalacsonyabb aktivitást, különösen a vastagabb, 

ennek oka a lecsökkent fajlagos felület és nagy kristályszemcsék. A nitrogénnel adalékolt 

aerogél és a TiO2-os minták jobb aktivitást mutattak a referenciának használt P25 TiO2-nél, a 

vastagabb és a bevonattal nem rendelkező aerogél hasonló mennyiségű anyagot bontott el, tehát 

félvezető-oxid nélkül is van jelentős fotokatalitikus hatása a nitrogénnel adalékolt szén 

aerogélnek. A legjobb aktivitást a vékony, 60 ALD TiO2 ciklussal bevont minta mutatta, 

melynek több oka volt, ebben az esetben voltak a kristályszemcsék a legkisebbek, a vékony 

bevonat miatt a fajlagos felület nem csökkent, és ezért itt volt a leghangsúlyosabb az a 

mechanizmus, hogy a színezék koncentrációja a szén aerogélre adszorbeálva megnőtt a TiO2 

részecskék környezetében. 

Az inverz opál fotonikus kristály előállítását célzó kísérleteimben az irodalomban egy eddig 

nem vizsgált, szén nanogömb templátot alkalmaztam, mely előnyös tulajdonságokkal 

rendelkezik a konvencionálisan használt, polimer vagy szilícium-dioxid gömbökhöz képest, 

ugyanis az előbbieknél hőállóbb (TG/DTA-MS vizsgálatok alapján akár 300 °C-ig), így magas 

hőmérsékletet igénylő ALD reakcióknál is alkalmazható, utóbbival szemben pedig könnyebb 

eltávolítani, mert ki lehet égetni. A szén, és a referencia polisztirol nanogömbökből lapon 

centrált köbös szerkezetű kolloidkristályokat készítettem mikroszkóp tárgylemez hordozóra, 

vertikális depozícióval, a folyadék párolgása miatti kolloid önszerveződés kihasználásával. A 

kapott opálokra ALD-vel TiO2-ot növesztettem, a gömböket hevítéssel eltávolítottam, végül 

argon ionos porasztással eltávolítottam a felső, tömör réteget, így megkaptam a titán-dioxid 

inverz opál fotonikus kristályt, melynek sikeres kialakítását a SEM képek is alátámasztották. A 

kapott minta mind a két templát esetén tiszta anatáz TiO2 XRD és Raman mérések alapján. 

Diffúz reflektanciás UV-VIS spektrumokon megjelent a fotonikus tiltott sáv, a szén gömbökből 

készült mintánál valamivel nagyobb hullámhosszon, mert a gömbök nagyobbak voltak a 

polisztirol gömböknél, melynek két szélén megnőtt az abszorbancia, ezzel utalva a lassú 

fotonok jelenlététére. Fotokatalitikus aktivitást oldatban, metilnarancs bontásában vizsgáltam, 

azonban az oldat mennyisége túl nagy volt, ezért egy másik megközelítésben, metilénkék 

színezéket szárítottam a felületre, majd UV és látható fény megvilágítást is alkalmaztam, és 

UV-VIS reflexiós és Raman-spektroszkópiával is követtem a színezék bomlását. Az 

eredmények a két mérési módszer alapján hasonlóak voltak a legtöbb esetben, UV-ban jóval 

nagyobb volt a bomlás, de látható fényben is volt jelentős aktivitás, azonban a tömbi TiO2-nek 

csak UV-ban van elnyelése, így sikerült az inverz opál fotonikus kristály szerkezettel a látható 
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fényű elnyelést növelni. A felületre szárított színezék bomlásának követése UV-VIS reflexiós 

és Raman spektroszkópia együttes alkalmazásával alkalmas módszer lehet nem átlátszó filmek 

felületén történő fotokatalitikus folyamatok követésére, mert jóval érzékenyebb, mint az 

oldatban végzett mérés. 

A grafén-oxidon végzett TG/DTA-MS mérések alapján a termikus redukcióra hatása van az 

alkalmazott atmoszférának 200 °C-ig. 200 °C-on csak oxigén tartalmú funkciós csoportok 

távoztak, ezt a tömegspektrumok mellett az EDX és ATR-FTIR mérések is alátámasztották. Az 

organoszulfát csoportok bomlása csak 200 °C fölött kezdődik meg. Levegőben 600 °C-ra 

teljesen elégett a grafén-oxid, nitrogénben 900 °C-g fokozatosan veszít a tömegéből, 

hidrogénben 700 °C-on tömegnövekedés kezdődik, 900 °C-ra 2 % nőtt a minta tömege, ennek 

oka az aromás gyűrűk hidrogéneződése lehet, erre utal az ATR-FTIR spektrum is. A SEM 

ábrákon látható a grafén-oxid réteges szerkezete, az aszkorbinsavas kémiai redukció után a 

lemezek tördelődtek az ultrahangos kezelés miatt, a termikusan kezelt minták összetömörödtek 

és aggregátumokat alkottak. A Raman spektrumokon a szén D és G csúcsok intenzitásainak 

aránya minden termikus kezelés hatására csökkent, ez mutatja a rendezettebb, grafén-szerű 

szerkezet kialakulását, de kémiai redukció hatására nőtt ez az arány a tördelődés miatt. Az XRD 

diffraktogramok alapján a grafén-oxid karakterisztikus 001-es csúcsa a redukció hatására 

jobbra tolódott, és megjelent a redukált grafénra jellemző, 002-es csúcs is a 200 és 300 °C-os 

hevítéseket követően, 900 °C-ra csak a 002-es csúcs maradt. A 001-es rétegtávolság 300 °C-os 

hevítésnél a 200 °C-oshoz képest csökkent, de a 002-es a krisztallitmérettel együtt hasonló volt 

mind a két hőmérsékleten, alkalmazott atmoszférától függetlenül. Az aszkorbinsavval redukált 

minta esetén volt a 001-es és 002-es távolság a legnagyobb, mert ez a minta volt a legkevésbé 

redukálva. Az elektromos ellenállás mérés alapján a grafén-oxid félvezető vagy szigetelő, de 

minden redukció után több nagyságrendet csökkent az ellenállás, magasabb hőmérsékletű 

hőkezelésnél még tovább. A hidrogén gázban történt hevítések esetén nőtt a legjobban a 

vezetőképesség, tehát hidrogén jelenléte segíti a termikus redukciót. A ciklikus voltammetriás 

eredmények azt mutatták ki, hogy a 200 °C-os levegőben történő hevítésnek volt a legjobb 

hatása a kapacitás növekedésére. A fotokatalízis vizsgálatok alapján a grafén-oxid önmagában 

is szignifikáns fotokatalitikus aktivitással rendelkezik metilnarancs UV-fényre történő 

bontásában, meghaladta a referencia P25 TiO2 aktivitását. Bármilyen redukálás rontotta az 

aktivitást, a legkevésbé az aszkorbinsavas, mert az volt a legkisebb mértékű, a termikus 

kezelések után elhanyagolható volt az elbontott színezék mennyisége. 

A fotokatalízis lehetséges gyakorlati alkalmazása szerves szennyező anyagok lebontása a 

környezetben, így víz- és levegőtisztításban. A nitrogénnel adalékolt szén aerogél/félvezető-



77 

 

oxid kompozitok a munkám alapján erre a célra további kutatásokra alkalmasak lehetnek, főleg 

az alkalmazott próbareakcióban UV megvilágítás hatására a legjobb aktivitású, vékony TiO2 

bevonatú minta. A TiO2 inverz opál fotonikus kristályról végzett vizsgálataim szerint a szén 

nanogömbök alkalmas templátok ilyen anyagok előállítására. Az inverz opálokon történt 

fotokatalízis mérés során alkalmazott vizsgálati módszer, a felületre szárított szerves színezék 

bomlásának követése UV-VIS reflexiós és Raman spektroszkópia együttes alkalmazásával, 

ígéretes technika lehet nem-átlátszó filmek felületén történő fotokatalitikus folyamatok nyomon 

követésére. A grafén-oxid önmagában szignifikáns fotokatalitikus aktivitást mutat, de redukált 

formáiban ez szinte teljesen eltűnik. Az eredményeim alapján továbbiakban minél oxidáltabb 

grafén-oxidokat célszerű tanulmányozni ilyen célra. A legjobb vezetőképességet redukált 

grafén-oxid esetén hidrogén atmoszférás hevítéssel értem el, a legnagyobb fajlagos kapacitást 

pedig 200 °C-os levegős hőkezeléssel. 
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12. A doktori értekezés tézispontjai 

1. Rezorcin-melamin-formaldehidből előállított, nitrogénnel adalékolt szén aerogélre először 

növesztettem ALD-vel TiO2-t és ZnO-t, mind a kettőt két vastagságban. A metilnarancs 

bontására UV fényben végzett próbareakció alapján ZnO leválasztása esetén volt a legkisebb 

az aktivitás, a vastagabb esetén a legrosszabb. A nitrogénnel adalékolt szén aerogél önállóan és 

vastagabb TiO2 réteggel bevonva egymáshoz hasonló nagyobb aktivitást mutatott. A legjobb 

eredményt a vékony TiO2 rétegek esetén kaptam. Az aktivitások különbségének oka egyrészt a 

fajlagos felület csökkenése, mert a ZnO a TiO2-nél jobban nő ALD-vel, másrészt a TiO2 

részecskeméretek kisebbek voltak, főleg a vékony rétegben leválasztott mintánál, és ez 

előnyösebb a fotokatalízisnél. [1,3] 

2. Először alkalmaztam szén nanogömböket ALD-vel előállított TiO2 inverz opál fotonikus 

kristályok templátjaként. A kapott inverz opálok UV-VIS spektrumán megjelent a fotonikus 

tiltott sáv, melynek két szélén a lassú foton hatás miatt a megnövekedett abszorbancia is. [2] 

3. A TiO2 inverz opálok felületén, UV és látható fény hatására végbemenő fotokatalitikus 

reakciókat egy új módszerrel, UV-VIS reflektancia és Raman spektroszkópia együttes 

alkalmazásával követtem, mely lehetővé teszi nem átlátszó filmek felületén történő 

fotokatalízis követését. Látható fényben is volt kimutatható fotokatalitikus aktivitás, mely 

bizonyította, hogy sikerült az inverz opál szerkezettel a lassú foton hatáson keresztül növelni 

az abszorpciót. [2] 

4. Grafén-oxid termikus redukciója során az oxigéntartalmú funkciós csoportok alacsonyabb 

hőmérsékleten távoztak mint az organoszulfátok. Az elektromos vezetőképesség több 

nagyságrenddel növekedett a hőkezelések hatására, argon/hidrogén atmoszféra esetén lett a 

legkisebb az ellenállás. A grafén-oxid jelentős, önálló fotokatalitikus aktivitása viszont teljesen 

eltűnt a hevítések után, mert elvesztette félvezető jellegét. A ciklikus voltammetriás 

eredmények alapján levegőben 200 °C-ig hevítve nőtt a legnagyobbra a fajlagos kapacitás. [4] 
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14. Melléklet 

 

1. melléklet NCA és kompozitjai XPS spektrumainak C 1s régiójának felbontása 
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2. melléklet NCA és kompozitjai XPS spektrumainak N 1s régiójának felbontása 
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3. melléklet NCA és kompozitjai XPS spektrumainak O 1s régiójának felbontása 
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4. melléklet Metilnarancs TG/DTA mérése levegőben 600°C-ig, 10 °C/perces felfűtéssel 
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5. melléklet GO minták XPS áttekintő spektrumai 

 

6. melléklet GO-N2 300°C minta XPS spektrumán lévő N1S csúcs 
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7. melléklet GO minták XPS spektrumainak C 1s régiójának felbontása 
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8. melléklet GO minták XPS spektrumainak O 1s régiójának felbontása 

 

 

 

 


