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1. Bevezetés 

A szén alapú nanoanyagokkal, mint a szén aerogélekkel, nanogömbökkel és grafén-oxiddal, 

nagyon sok kutatás foglalkozik, köszönhetően változatos és hangolható tulajdonságaiknak. 

Ezeket gyakran félvezető-oxiddal képzett nanokompozitként vizsgálták, mert kölcsönhatásuk 

előnyös tulajdonságokat rejt magában. Sok felhasználási lehetősége lehet mind az önálló szén 

szerkezeteknek, mind a kompozitoknak, többek között a katalízis és az elektrokémia területén. 

A félvezető-oxidokat (pl. TiO2, ZnO) elterjedten kutatják fotokatalizátorként környezeti 

problémák (víz- és levegőtisztítás) megoldására. Azonban fotokatalitikus felhasználásuknak 

gátat szabhat egyrészt a nagy tiltott sáv szélességük, másrészt a fotokatalízisért felelős, 

fotogerjesztett töltéshordozó elektronok és pozitív lyukak gyors rekombinációja. Számos 

stratégia irányul ezen problémák megoldására, többek között a tiltott sáv látható tartomány 

irányába történő szűkítésével (pl. heteroatommal történő adalékolással) és a rekombináció 

gátlásával (pl. kompozitképzéssel), vagy egy másik megközelítésben a félvezető-oxidból inverz 

opál szerkezetű fotonikus kristály előállításával, mely esetben fotonikus tiltott sáv miatt 

megjelenő lassú foton hatáson keresztül javul a fény-anyag kölcsönhatás. 

A szén alapú nanoszerkezetek különösen alkalmasak félvezető-oxidok mellé 

kokatalizátornak nanokompozitok készítésére, mert nagy a fajlagos felületük, elektron 

akceptorként gátolják a rekombinációt, és a fém-oxigén-szén kötésnek tiltott sáv szűkítő hatása 

van. Emellett a szén nanoszerkezetek önmagukban is mutatnak jelentős fotokatalitikus 

aktivitást, melyről viszonylag kevés tanulmány található az irodalomban, és ebben az 

aktivitásban a felületi oxigéntartamú funkciós csoportok minősége és mennyisége alapvető 

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

előállítására egy kedvező lehetőség az atomi rétegleválasztás (ALD), mely egy 

felületkontrollált gázfázisú technika. 

Doktori kutatómunkám során három szén nanoszerkezettel, nitrogénnel adalékolt szén 

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

aerogélre ALD-vel TiO2 és ZnO rétegeket növesztettem különböző vastagságokban, így 

nanokompozitokat kaptam. A szén nanogömböket templátnak alkalmaztam ALD segítségével 

történő TiO2 inverz opál fotonikus kristály előállításához. A grafén-oxidból különböző 

atmoszférájú és hőmérsékletű termikus kezelésekkel, illetve kémiai reakcióval készítettem 

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

minták tulajdonságait számos analitikai módszerrel jellemeztem, és vizsgáltam aktivitásukat 

fotokatalitikus modellreakciókban szerves színezékek lebontásában. 



2. Irodalmi háttér 

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

hogy valamelyik dimenziójuk mentén méretük a nanométeres mérettartományba esik, ide 

tartoznak a munkám során vizsgált szén aerogélek, szén nanogömbök és grafén-oxid is. A szén 

aerogéleket elterjedten kutatják, köszönhetően annak, hogy nagyon kis sűrűség mellett nagyon 

nagy fajlagos felülettel és változatos pórusszerkezettel rendelkeznek, valamint a szintézis során 

oxigén- és nitrogéntartalmú felületi funkciós csoportok alakíthatók ki rajtuk, melyek jelentősen 

befolyásolják a végső termék tulajdonságait. A szén gömböket nagyon széles 

mérettartományon lehet előállítani, pár nanométerestől a mikrométeresig, a kívánt 

alkalmazástól függően. A grafén-oxid az egy atomi réteg vastag, két dimenziós grafén egy 

származéka, mely oxigéntartalmú funkciós csoportokkal rendelkezik, és ezen csoportok 

különböző mértékű redukciójával az anyag tulajdonságai hangolhatók.  

A félvezető-oxidokon alapuló, heterogén fotokatalízist napjainkban a környezetben (vízben, 

levegőben) jelenlévő szerves szennyező anyagok környezetbarát módon történő lebontására 

vizsgálják. A legelterjedtebben alkalmazott fotokatalizátor a TiO2, de a ZnO is sok kutatás 

középpontjában áll. A tiltott sáv szélességük alapján ultraibolya fényt nyelnek el, mely gondot 

okoz a napsugárzás felhasználását célzó alkalmazásokban, mert a napfénynek csak körülbelül 

5 %-a esik erre a tartományra, emiatt célszerű lenne az elnyelésüket 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 azok nem vesznek részt redoxi reakciók iniciálásban, ezért 

célszerű ennek gátlása. Így az aktivitás növelését alapvetően az előbb említett két probléma 

megoldásával lehet elérni. Tiltott sáv szűkítésére lehetséges megoldás a félvezető-oxidot 

valamilyen fémes (arany, ón) vagy nem fémes elemmel dópolni (szén, nitrogén, kén), szerves 

festék érzékenyítőt használni, nanokompozitot vagy inverz opál szerkezet készíteni belőlük,  

melyek miatt már látható hullámhosszú, kisebb energiájú foton elnyelése is lehetségessé válhat. 

A fotokatalitikus aktivitás javításának másik megoldása a gerjesztett töltéshordozó elektronok 

és lyukak rekombinációjának gátlása, amire alkalmasak az elektronakceptor tulajdonságú 

hordozók (pl. szén alapú anyagok), melyekre az elektron átvándorol a fotokatalizátorról, és 

elkerül a lyuk környezetéből. 

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 

grafén-oxid/Cu2O kompozitokat is. Számos fotokatalitikus reakcióban vizsgálták aktivitásukat, 

szerves anyagok degradálásában, illetve vízbontásban is. 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, mert fekete anyagként 

érzékenyítőként viselkedhetnek a látható fényre. 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. Ezenfelül a szén nanoanyagok, főleg az aerogélek, nagyon nagy fajlagos felülettel is 

rendelkezhetnek, ami szintén előnyös, mert ALD-vel egyenletes rétegben lehet rájuk félvezető-

oxidot növeszteni, így a nagy fajlagos felülete lesz a félvezető-oxid  fázisnak. Ez alapvetően 

fontos a heterogén fotokatalízisnél, hogy az elbontani kívánt szerves anyaggal érintkező 

félvezető-oxid fázis fajlagos felülete nagy legyen, mert csak a felületen megy végbe a 

fotoreakció, másrészt a szénre adszorbeálódhatnak a szerves anyagok, így nő a koncentrációjuk 

a fotokatalizátor környezetében.  

Bár nanostruktúrált szén anyagokat nagyon régóta vizsgálnak fotokatalízisben félvezető-

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

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

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

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

foglalkozna. Valószínűleg a funkciós csoportok jelenléte miatt félvezető jellegű szén 

nanoanyagon fotonelnyeléssel gerjesztett elektron-lyuk párok képződnek, emiatt a felületi, 

elsősorban oxigéntartalmú funkciós csoportok minőségének és mennyiségének meghatározó 

szerepe van a fotokatalitikus aktivitásban. 

Egy 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. Ezek az anyagok egy dielektromos tulajdonságú tömbi 

anyagból (pl. TiO2 vagy ZnO) állnak, melyben periodikusan azonos méretű levegő üregek 

helyezkednek el. Optikai félvezetőknek tekinthetők ezek az anyagok, analóg módon az 

elektromos félvezetőkhöz. A félvezető-oxidokban az elektron a kristályrács periodikus 

potenciálterében mozog. A fotonikus kristályban a közeg periodikusan változó optikai 

törésmutatója okozza a fotonikus tiltott sáv megjelenését, melyben foton nem fordulhat elő. 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 végbe mehet, ahol a tömbi 

félvezető-oxid egyébként nem nyelne el. Az üregeket konvencionálisan polimer- vagy 

szilikagömb templátokkal alakítják ki, melyekből rendezett kolloid kristályt készítenek, aminek 

a réseit kitöltik a dielektrikummal, majd eltávolítják a gömböket, és visszamarad az inverz opál 

szerkezet. Szén nanogömbök is felhasználhatóak elvileg erre a célra, azonban az irodalomban 

eddig még nem vizsgálták őket ebben az alkalmazásban. 

Fotokatalitikus szén nanokompozitok és inverz opál szerkezetek előállítására számos 

módszert alkalmaznak, az általam használt technika az atomi rétegleválasztás (ALD) volt, 

amely nanostruktúrált szerkezetek félvezető-oxidokkal történő egyenletes és precíz bevonását 

teszi lehetővé. Az ALD rétegnövesztés folyamata felületkontrollált reakciókból áll, négy 

elkülöníthető lépés ismétlődik a reaktorban:  

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

hordozó felületére; 

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 vastagság. 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. 

3. Kísérleti módszerek 

Minták előállítása 

A nitrogénnel adalékolt szén aerogél készítéséhez először egy rezorcin-melamin-

formaldehid polimer hidrogélt készítettem, amely szuperkritikus CO2-vel történő szárítása 

nitrogénnel adalékolt polimer aerogélt (NPA) eredményezett. A nitrogénnel dópolt szén aerogél 

(NCA) előállításához a polimer aerogélt szenesítettem el nitrogén gázáramban. Erre a szén 

aerogélre végeztem TiO2 és ZnO atomi rétegleválasztását, mind a kettőből készült minta 60 és 

600 ALD ciklus alkalmazásával egyaránt, így kaptam az NCA/félvezető-oxid kompozitokat. 



A szén nanogömbök (CS) hidrotermális eljárással készültek, melyekből lapon centrált köbös 

kolloid kristály opált készítettem mikroszkóp tárgylemez hordozóra, konvektív 

elpárologtatással segített vertikális depozícióval. Referenciának polisztirol gömböket (PS) is 

használtam templátként. A kapott opálokat ALD TiO2-vel bevontam, hevítéssel a gömböket 

kiégettem, végül a felső tömör TiO2 réteget argon plazmás porlasztással eltávolítottam, így 

megkaptam a TiO2 inverz opál fotonikus kristályokat. 

A grafén-oxidot (GO) a továbbfejlesztett Hummers módszerrel állítottam elő, grafit savas 

közegben történő oxidációjával és exfoliációjával. A kapott GO termikus redukcióját három 

különböző atmoszférában vizsgáltam, vagyis levegőben (oxidáló), nitrogénben (inert) és 

95 %/5 % argon-hidrogén keverékben (redukáló), három különböző hőmérsékletig: 200 °C, 

300 °C és 900 °C-ig. Kémiailag redukált grafén-oxidot (GO AA) is készítettem, a GO 

aszkorbinsavas redukciójával. 

Vizsgálati módszerek 

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

folyamatokat szimultán termogravimetria/differenciális termikus analízissel kapcsolt 

tömegspektrometria (TG/DTA-MS) módszerrel vizsgáltam. A kiindulási anyagokat és a 

belőlük elkészített mintákat számos analitikai módszerrel jellemeztem, összetételüket, 

kötéseiket, optikai tulajdonságaikat energiadiszperzív röntgen (EDX), röntgen fotoelektron 

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

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

infravörös (FTIR) valamint Raman spektroszkópiával, morfológiájukat pásztázó (SEM) és 

transzmissziós (TEM) elektronmikroszkópiával, illetve a kristályos tulajdonságokat röntgen 

diffrakcióval (XRD). A fotokatalitikus próbareakciókat metilnarancs oldatban végeztem UV 

fényű megvilágítás alkalmazásával, illetve az inverz opál minták esetén látható fényű 

megvilágítással, és felületre szárított metilénkék festékkel is. A grafén-oxid minták esetén 

mértem az elektromos ellenállást és a ciklikus voltammetriás görbéket is felvettem. 

4. Eredmények 

Nitrogénnel adalékolt polimer és szén aerogélek 

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 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 igazolták. Raman aktivitást a polimer aerogél 

nem mutatott, a szén aerogél Raman spektrumán a szén jellemző D és G csúcsai voltak láthatók, 

melyek aránya szerint a szén mátrix amorf volt és sok hibahelyet tartalmazott, összhangban az 

XRD diffraktogramokkal, melyek alapján mind a két aerogél amorf volt. A SEM képek feltárták 

a porózus szerkezetet, melyek a nitrogén adszorpciós mérésekből számolt adatokat is 

alátámasztották. 

Nitrogénnel adalékolt szén aerogél/félvezető-oxid kompozitok 

A nitrogénnel adalékolt szén aerogél/félvezető-oxid kompozitokból négy minta készült, 

TiO2-dal és ZnO-dal, 60 és 600 ALD ciklussal is egyaránt. A kristályos félvezető-oxid rétegek 

növesztése 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) 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. Kivételt képez a 60 ciklus TiO2 bevonatot kapott minta, mely 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, és a képek összhangban voltak az összetétel és 

nitrogénadszorpciós vizsgálatokkal. A TEM felvételeken láthatóak az amorf aerogélre nőtt 

kristályos félvezető-oxid szemcsék (1. ábra), melyek mérete hasonló volt az XRD 

diffraktogramokból becsültekkel. A fotokatalitikus tulajdonságokat metilnarancs UV-fényre 

történő bontásában vizsgáltam, és mindegyik minta jól követte a feltételezett Langmuir-

Hinshelwood mechanizmust (1. ábra). A ZnO-os minták mutatták a legalacsonyabb aktivitást, 

különösen a vastagabb bevonatú, ennek oka a lecsökkent fajlagos felület és a nagy 

kristályszemcsék. A nitrogénnel adalékolt aerogél és a TiO2-os minták jobb aktivitást mutattak 

a referenciának használt P25 TiO2-nél, a vastagabb TiO2 réteggel és a bevonattal nem 

rendelkező aerogél hasonló mennyiségű anyagot bontott el, tehát félvezető-oxid nélkül is volt 

jelentős fotokatalitikus hatás. 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 festék koncentrációja a szén aerogélre 

adszorbeálva megnőtt a TiO2 részecskék környezetében. 

1. ábra TEM felvétel anatáz TiO2 részecskéről a nitrogénnel adalékolt szén aerogélen, és 

pszeudo-elsőrendű kinetika illesztése a fotokatalitikus próbareakciókra 

TiO2 inverz opál fotonikus kristály előállítása szén nanogömbökből 

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 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 

(2. ábra). 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 (2. ábra), 

a szén gömbökből készült mintánál valamivel nagyobb hullámhosszon, mert ezek a gömbök 

nagyobbak voltak a polisztirol gömböknél. A fotonikus tiltott sáv két szélén megnőtt az 

abszorbancia, ezzel utalva a lassú fotonok jelenlétére. Fotokatalitikus aktivitást oldatban, 



metilnarancs bontásában vizsgáltam, azonban ez kevéssé volt hatékony, ezért egy másik 

megközelítésben, metilénkék színezéket szárítottam a felületre, majd UV és látható fényű 

megvilágítást is alkalmaztam, és UV-VIS reflexiós és Raman-spektroszkópiával is követtem a 

festék 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. A 

tömbi TiO2-nek csak UV-ban van elnyelése, így sikerült az inverz opál fotonikus kristály 

szerkezettel a látható fényű elnyelést növelni. Az UV-VIS reflexiós és Raman spektroszkópia 

együttes alkalmazása alkalmas módszer lehet nem átlátszó filmek felületén történő 

fotokatalitikus folyamatok követésére, mert jóval érzékenyebb, mint az oldatban végzett mérés.  

 

2. ábra Szén nanogömb templátokból készült TiO2 inverz opál SEM képe, illetve az inverz 

opálok diffúz reflektanciás UV-VIS spektrumai, a lassú fotonok tartományát karikázás jelöli 

Termikusan redukált grafén-oxid vizsgálata 

A grafén-oxidon végzett TG/DTA-MS alapján a termikus redukcióra hatása van az 

alkalmazott atmoszférának. 200 °C-on csak oxigéntartalmú funkciós csoportok távoztak, ezt a 

tömegspektrumok mellett az EDX és ATR-FTIR mérések is alátámasztották. Az organoszulfát 

csoportok bomlása csak 200 °C fölött kezdődött meg. Levegőben 600 °C-ra teljesen elégett a 

grafén-oxid, nitrogénben 900 °C-g fokozatosan veszített a tömegéből. Hidrogénben 700 °C-on 

tömegnövekedés kezdődött, 900 °C-ra 2 %-ot nőtt a minta tömege, ennek oka az aromás gyűrűk 

hidrogéneződése lehet, erre utalt az ATR-FTIR spektrum is. A SEM ábrákon látható volt 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 grafén-oxidra jellemző 002-es csúcs is a 200 és 300 °C-



ra hevített mintáknál, 900 °C-ra csak a 002-es csúcs maradt. A 001-es rétegtávolság 300 °C-os 

hevítésnél a 200 °C-oshoz képest csökken, de a 002-es a krisztallitmérettel együtt hasonló volt 

mind a két hőmérsékleten, az atmoszférától függetlenül. Az aszkorbinsavval redukált minta 

esetén volt a 001-es és 002-es távolság a lenagyobb, mert ez a minta volt a legkevésbé 

redukálva. Az elektromos vezetés mérés (3. ábra) alapján a grafén-oxid félvezető vagy szigetelő 

tulajdonságú, GΩ-os ellenállást és nem Ohmikus viselkedést mutatott, de minden redukció után 

több nagyságrendet csökkent az ellenállás, magasabb hőmérsékletű hőkezelésnél még tovább 

csökkent, és vezetőkké váltak a minták. A redukáló gázban történt hevítések esetén nőtt a 

legjobban a vezetőképesség, tehát hidrogén jelenléte feltételezhetően 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 (3. ábra) 

vizsgálatok alapján a grafén-oxid önmagában is szignifikáns fotokatalitikus aktivitással 

rendelkezik metilnarancs UV-fényre történő bontásában, meghaladva a referencia P25 TiO2 

aktivitását. Bármilyen redukálás rontotta az aktivitást, a legkevésbé az aszkorbinsavas, mert az 

volt a legkisebb mértékben redukálva. A termikus kezelések után elhanyagolható volt az 

elbontott festék mennyisége, mert az oxigéntartalmú csoportok redukálásával a félvezető 

jellege elveszett a grafén-oxidnak. 

 
3. ábra Az elektromos ellenállásmérés és a fotokatalitikus próbareakció eredményei a 

különböző módon kezelt grafén-oxid minták esetén 

5. Alkalmazási lehetőségek 

A fotokatalízis lehetséges gyakorlati alkalmazása szerves szennyező anyagok lebontása a 

környezetben, így víz- és levegőtisztításban. A nitrogénnel adalékolt szén aerogél/félvezető-

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 festék 

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. 

6. Tézispontok 

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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