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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés övezi a fotoaktív félvezető anyagokat, köszönhetően 

ígéretes felhasználási lehetőségeiknek az energiaátalakítás és a környezetvédelem területén. A 

félvezető tulajdonságú titán-dioxid hatékonyan alkalmazható a napfény elektromos energiává 

való átalakításában, illetve szerves szennyező anyagok fény hatására bekövetkező 

lebontásában. A fotokatalizátorok víz- illetve levegőtisztításban való alkalmazásának egyik 

ígéretes területe az öntisztító bevonatok. Az ilyen öntisztító tulajdonságú, általában titán-

dioxid alapú bevonatok képesek a környezeti hatásokat (napfény, esővíz) felhasználni a 

felület hosszú távú tisztán tartására: így például egy közúti lámpabura, vagy egy magas épület 

ablaka, tetőcserepei, melyet ilyen bevonattal látnak el, csak ritkábban szorulnak tisztításra.  

A gyakorlati alkalmazások szempontjából előnyös nagy fajlagos felületű, mezopórusos 

szerkezettel rendelkező TiO2 bevonatokat fejleszteni és tanulmányozni. Az ilyen bevonatok 

egyik ígéretes előállítási lehetősége a szol-gél eljárás: ez a nedves-kémiai módszer alkalmas 

különböző fém-oxid rendszerek, köztük igen vékony bevonatok viszonylag alacsony 

hőmérsékleten, kevés költséggel járó szintézisére. Fontos előnye, hogy a kialakított bevonatok 

összetétele, rétegvastagsága és szerkezete könnyen szabályozható az előállítási körülmények 

megfelelő megválasztásával. A TiO2 fotoaktivitásának növelésére gyakran alkalmaznak 

nemesfémekkel, például ezüsttel való adalékolást. A szol-gél módszer alkalmazása esetében 

az ezüst adalékolást gyakran úgy valósítják meg, hogy valamilyen ezüst-vegyületet (pl. 

AgNO3-ot) kevernek a kiindulási prekurzor szolhoz, így a hőkezelési lépés után egy TiO2-Ag 

kompozit rendszer jön létre. Egy másik érdekes ezüst adalékolási módszer a TiO2 szol-gél 

bevonatok utókezelése AgNO3 vizes oldatában, így egy hőkezelési lépést követően a TiO2 

pórusaiban ezüst szemcsék alakulnak ki. 

Kutatómunkám során mezopórusos TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatokat állítottam elő 

a szol-gél módszerrel üveghordozók felületén, majd különböző módszerekkel jellemeztem 

fontos funkcionális tulajdonságaikat, elsősorban a minták fotoaktivitását. Részletesen 

tanulmányoztam, hogy a mezopórusos rendszer paraméterei és az ezüst adalékolás módja és 

körülményei milyen hatással vannak a fotoaktivitásra, illetve a bevonat egyéb tulajdonságaira. 

A fotoaktivitás jellemzésére ultraibolya, illetve látható fényben színezék-degradációs teszteket 

végeztem, különböző mérési elrendezésekben a szilárd-levegő és a szilárd-folyadék 

határfelületen is vizsgálva a színezék modellanyagok bomlását. Tanulmányoztam, hogy a 

fotodegradációs tesztek eredményeit hogyan befolyásolja a bevilágítási hullámhossz, illetve a 

választott színezék modellanyag, annak adszorpciós, asszociációs folyamatai.  
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2. Irodalmi háttér 

2.1.A titán-dioxid fotoaktív tulajdonsága 

A titán-dioxid (TiO2) egy félvezető oxid anyag, melynek a gyakorlati szempontból egyik 

legfontosabb tulajdonsága a fotokatalitikus aktivitása. A TiO2 legnagyobb alkalmazási 

területe fehér színt biztosító adalékanyagként való felhasználásuk: nagy mennyiségben 

alkalmazzák többek között festékek, napkrémek és élelmiszerekben is fehér pigment 

anyagként, mivel áruk alacsony, kémiailag stabilak, ártalmatlan anyagok és nem 

abszorbeálnak a látható tartományban. [1] Érdemes azonban megemlíteni, hogy 2021-ben az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA: European Food Safety Authority) bizottsága 

átsorolta a TiO2 élelmiszer adalékanyagként való felhasználását „nem biztonságos” 

kategóriába a legújabb tudományos eredmények alapján, a nanorészecskék toxikusságának 

veszélye miatt. [2] 

A TiO2 fotokatalitikus tulajdonságát is elsőként a TiO2-alapú festékek tartóssági problémáival 

kapcsolatban kezdték el kutatni. [3] A TiO2 fehér pigmenteket tartalmazó festékek felületén 

idővel úgynevezett „krétásodást” („chalking”) figyelhetünk meg, miután a festék hosszú távon 

erős napfénynek volt kitéve: ekkor egy fehér, porszerű anyag jelenik meg a felületen, ami a 

krétaporhoz hasonlítható. A jelenség oka, hogy a TiO2 fotokatalitikus reakciókban képes 

elbontani a festékanyag egyes szerves komponenseit, hátrahagyva a TiO2 szemcséket, 

amelyek így már nincsenek a festékrétegben egyenletesen eloszlatva. [4]  

A fotokatalízis egy fotokémiai reakció katalízise egy szilárd felületen, ami általában egy 

félvezető felület, amely valamilyen hullámhossz-tartományú besugárzásnak van kitéve. A 

félvezető képes elnyelni egy olyan fotont, amelynek energiája eléri a félvezető tiltott sáv 

energiáját, ennek hatására egy elektron kerül a vezetési sávból a vegyértéksávba, egy lyukat 

hagyva maga mögött (1. ábra). Ez az elektron-lyuk pár képes redukciós és oxidációs 

reakciókban részt venni, melyek tipikusan a félvezető felületén megkötött szerves vegyületek 

degradációjához vezetnek. Érdemes azonban arra is rámutatnunk, hogy ebben a folyamatban 

legalább két reakciónak kell egyszerre megtörténnie: az egyik az oxidáció, amit a fotogenerált 

lyukak végeznek, a másik pedig a redukció, amiben a fotogenerált elektronok vesznek részt. 

[4] 
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1. ábra: Elektron-lyuk pár keletkezése a fotokatalizátor felületén, megfelelő hullámhosszú 

foton elnyelésével [5] 

Elsőként TiO2 porokon demonstrálták, hogy fotokatalízis segítségével szennyvizekben és 

levegőben is lehetséges szerves szennyező anyagok elbontása. [6,7] A fotogenerált lyukak 

képesek voltak oxidálni a legtöbb szerves szennyező anyagot, és megtörtént a teljes lebontás 

(tovább már nem oxidálható végtermékek jöttek léte, mint H2O, CO2). Az oxidációs 

reakciókban a lyukak mellett a felületen adszorbeált oxigén illetve a vizes közegből, vagy 

pedig a levegő páratartalmából származó vízmolekulákból képződött reaktív gyökök is részt 

vesznek, az alábbi (1-4) reakciók szerint: 

e
-
 + O2 → O2

• −      
(1) 

O2
• − 

+ H
+
 → HO2

•
      (2) 

h
+
 + H2O → 

•
OH + H+     (3) 

h
+
 + O2

• −
 → 2 

•
O      (4) 

Az elektronok képesek redukálni a fotokatalizátor felületén jelen lévő oxigén molekulákat, 

így egy szuperoxid O2
• −

 gyök jön létre. A lyukak képesek vízmolekulák oxidációjával 

hidroxil gyököket képezni. Az így kialakult specieszek redox-reakciókban vesznek részt, 

további gyököket alakítanak ki, illetve szerves vegyületek oxidációjában vesznek részt, 

amennyiben azok jelen vannak a fotokatalizátor felületén. Az oxidatív fotokatalitikus 

reakciókban jellemzően a lyukak, a hidroxil gyökök, szuperoxid gyökök, illetve szinglett 

oxigén molekulák reagálnak a szerves vegyületekkel és bomlástermékeikkel. Ezáltal a TiO2 

majdnem minden típusú szerves és polimer anyagot képes elbontani, és képes mikrobákat 

elpusztítására is. Ezek a reakciók a TiO2 fotokatalizátor felületén, vagy ahhoz nagyon közel 

képesek lejátszódni. Ehhez arra is szükség van, hogy oxigén molekulák, illetve a legtöbb 

esetben vízmolekulák is jelen legyenek a rendszerben. A 2. ábrán láthatunk egy példát a TiO2 

felületén ultraibolya (UV) besugárzás hatására lejátszódó alapvető reakciókra. [4] 
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2. ábra: UV-besugárzás hatására a TiO2 felületén lejátszódó reakciók: a kialakult elektronok 

és lyukak rekombinálódhatnak a felületen (az (a) jelű folyamatként látható az ábrán), vagy a 

tömbfázisban ((b)-folyamat) hő képződése mellett; vagy pedig a felületre vándorolva 

reakcióba léphetnek a felület közeli molekulákkal: a lyukak donor molekulákkal ((c)-

folyamat), az elektronok pedig akceptor molekulákkal ((d)-folyamat).  [4] 

A fotoaktív félvezető anyagok közül a titán-dioxid nem csak az egyik legkorábban ismert, de 

gyakorlati szempontból máig az egyik leginkább ígéretes fotokatalizátor. Előnyei közé 

tartozik, hogy olcsó, nem toxikus, és a fotokatalitikus aktivitása kiemelkedő. A legnagyobb 

kihívást a fotoaktivitás további növelése mellett az okozza, hogy a TiO2 csak a napfény kis 

részét képező UV fotonokat képes elnyelni, viszonylag magas tiltott sáv energiája miatt. 

A természetben TiO2-nak három polimorf módosulata van, ezek a rutil (tetragonális 

rendszerű), anatáz (tetragonális) és a brookit (ortorombos). A rutil termodinamikailag stabil 

fázis, míg az anatáz és brookit metastabil fázisok, melyek például magas hőmérsékleten rutillá 

alakulhatnak. [8,9] A különböző kristályszerkezetek eltérő fotoaktivitással rendelkeznek.  A 

legtöbb kutatási eredmény azt mutatja, hogy az anatáz fázis fotoaktivitása meghaladja mind a 

rutil, mind a brookit fotoaktivitását, azonban ez attól is függ, milyen szerves anyag 

fotodegradációját tanulmányozzák, és a különbségek okait napjainkban is kutatják. [9] A 

brookit nehezen előállítható, és a legmagasabb tiltott sáv energiával is rendelkezik (3,8 eV) 

[10], így fotokatalizátorként való alkalmazások esetében az anatázra és a rutilra irányul a 

legtöbb kutatás. Az anatáz indirekt tiltott sávú félvezető, tiltott sáv energiája 3,2 eV, míg a 

rutil direkt tiltott sávú félvezető, és a tiltott sáv energiája 3,0 eV. [9] Ez azt jelenti, hogy az 

anatáz körülbelül 380 nm-es, vagy annál kisebb hullámhosszúságú, míg a rutil 410 nm-es, 

vagy annál kisebb hullámhosszúságú fénnyel gerjeszthető. Szol-gél eljárással előállított titán-

dioxid bevonatokban a három polimorf módosulat aránya különböző lehet. Ez több tényezőtől 

is függ, pl. a kondicionálás hőmérsékletétől, vagy a szubsztrátum minőségétől. Szol-gél 

módszerrel kialakított TiO2 részecskék, illetve vékony bevonatok esetében az anatáz 

kristályfázis általában 400-600 °C között alakul ki, az anatáz-rutil átalakulás pedig 500-800 
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°C-on jellemző. [11,12] Számos kutatásban azt tapasztalták, hogy bár a tiszta anatáz rendszer 

fotoaktivitása meghaladja a rutilét, az anatáz-rutil kevert rendszerek sok esetben még nagyobb 

fotokatalitikus aktivitást mutattak. [13] 

2.2. TiO2 felületek fotoreszponzív nedvesedési tulajdonságai 

A TiO2 egy másik széleskörűen kutatott tulajdonsága a fotoreszponzív nedvesedési 

viselkedés: a felület nedvesíthetőségi tulajdonságai változnak UV-besugárzás hatására, és ez a 

változás reverzibilis. 

A TiO2 bevonatok elkészítésük után általában csak kisebb mértékű hidrofilitást, vagy akár 

hidrofób jelleget mutatnak, a víz részlegesen nedvesíti a felületet (a bevonat szerkezetétől, 

felületi morfológájától, a hordozó anyagától függően a kezdeti víz peremszög a 15-80°-os 

tartományban mozog [14–17]), azonban UV fényű bevilágítás után a hidrofil jelleg megnő, 

0°-os víz-peremszög érték mérhető. Ezt az úgynevezett nedvesedési konverzió viselkedést 

megfigyelték rutil és anatáz TiO2, illetve ZnO felületeken is. Wang és munkatársai 

polikristályos, illetve egykristályos, anatáz és rutil kristályfázisú TiO2 részecskékből álló 

bevonatokat állítottak elő üveghordozókon, és vizsgálták a nedvesedési tulajdonságok 

változását UV-besugárzás hatására. [17] A felületeken kezdetben 70° körüli víz-peremszög 

értékeket mértek, majd UV fényű bevilágítás után a vízcseppek terültek a felszínen, 0°-os 

peremszöget tapasztaltak. Szintén megfigyelték, hogy vízgőz jelenlétében az UV-besugárzás 

előtt a bevont üveg homályos, ködös lett, az UV-besugárzás után viszont teljesen átlátszó 

maradt, megelőzhető volt a ködösödés („anti-fogging” hatás, 3. ábra).  

 
3. ábra: Anatáz TiO2 felület (a) bevilágítás előtti, hidrofób állapotban, és (b) UV bevilágítás 

után, tökéletes nedvesítést mutatva. A (c) képen vízgőz jelenlétében a TiO2 bevonattal ellátott 

üveghordozó mögé helyezett szöveg nehezen olvasható a minta homályossá válása miatt, míg 

a (d) képen láthatjuk, hogy az UV-besugárzás után a minta átlátszó maradt. [17]  

A minták nedvesedését apoláris folyadékokkal (glicerin-trioleát, hexadekán) is vizsgálták, 

amelyek részleges nedvesedést mutattak a felületen a besugárzás előtt, viszont UV fényű 

bevilágítás után szintén 0° peremszöget, tökéletes nedvesedést tapasztaltak. Tehát az UV-

besugárzás egy amfifil, egyszerre hidrofil és oleofil felületet hozott létre, amely tulajdonságát 
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néhány napos sötétben tartás után is megőrizte. Hosszabb idejű sötétben tárolás után a 

mintákon újra a kezdeti magasabb peremszög értékeket lehetett mérni, azonban az amfifil 

tulajdonság megint kialakítható volt ismételt UV-besugárzással. Azt találták, hogy a vizsgált 

minták különböző fotoaktivitása nem befolyásolta jelentősen a tapasztalt fotoreszponzív 

nedvesedési viselkedést. 

A kutatások során a fotoreszponzív nedvesedési jelenségre különböző elméleteket állítottak 

fel. A kezdetben leginkább elterjedt magyarázat az volt, hogy ez a speciális viselkedés 

közvetlenül a TiO2 fotokatalitikus tulajdonságából ered: az elmélet szerint a TiO2 felülete 

alapállapotban magas hidrofilitást mutatna. Azonban a felület az elkészítés után szinte 

azonnal szennyeződik például a levegőben kis mennyiségben jelenlévő gáz halmazállapotú 

szerves vegyületek adszorpciója miatt, így egyre inkább hidrofób jelleget vesz fel (bár 

általában a felületen továbbra is 90° alatti víz-peremszög értékek jellemzőek). UV-besugárzás 

hatására a TiO2 felületén fotokatalitikus reakciókban a szerves szennyezők elbomlanak, 

visszaáll az eredeti magas hidrofilitást mutató állapot. [18] Ezen egyszerű magyarázattal 

szemben azonban számos ellenérvet találtak a részletesebb kutatási eredményekben, amelyek 

közül néhányat kiemelnék. Az egyik megfigyelés, hogy bár a fotokatalitikus aktivitást mutató 

félvezető anyagok közül többen is mutattak ilyen fotoreszponzív nedvesedési konverziót 

(TiO2, ZnO), azonban előfordult olyan magas fotoaktivitású anyag (SrTiO3 [19]) aminél ez a 

jelenség nem volt tapasztalható. Egy másik érdekes megfigyelés, hogy az UV-besugárzás után 

a kiindulási, nagyobb hidrofobitást mutató állapot regenerálható sötétben tartással, és ez az 

átalakulás oxigén atmoszférában gyorsabban végbemegy, mint levegőben: amennyiben a 

levegőből származó szerves szénvegyületek okozzák a hidrofób jelleg növekedését, akkor ez 

ellenkező módon kellene történjen, a folyamat lassabb kellene legyen a nagyobb tisztaságú 

oxigén atmoszférában.  

Számos kutatás során megfigyelték, hogy az eredetileg oleofil felületen hidrofil domének 

alakulnak ki az UV-besugárzás hatására, ami amfifil felület kialakulásához vezet. [17,20] 

Ennek a szerkezetnek a megjelenése arra utal, hogy a nedvesedési viselkedés nem 

magyarázható egyedül az adszorbeált szerves szennyezők fotokatalitikus bomlásával. A 

besugárzás hatására bekövetkező felületi szerkezeti változásoknak is fontos hatása van, 

amelynek hátterében a leginkább elfogadott magyarázat szerint az áll, hogy az UV fény 

hatására felületi hibahelyek alakulnak ki, amelyeken a vízmolekulák adszorpciója 

könnyebben végbemehet.  

Az UV-besugárzás hatására a fotokatalizátor anyagban elektron-lyuk párok alakulnak ki, 

melyek rekombinálódhatnak, vagy pedig reagálnak a felületen megkötődött vegyületekkel. A 
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lyukak egy része a kristályrácsot felépítő oxigénnel is reagálhat, így felületi oxigén 

vakanciákat hozva létre; míg az elektronok egy része a rács fémionjaival (TiO2 esetében Ti
4+

) 

lép reakcióba, így Ti
3+

 hibahelyeket hoz létre (ezeket felületi csapdázott elektronoknak is 

hívják). A Ti
3+ 

reakcióba léphet a felületen adszorbeált oxigénmolekulákkal, eközben a 

levegőben jelen lévő vízmolekulák az oxigén vakancia helyekkel léphetnek kölcsönhatásba, 

és a vízmolekula így képes disszociálva adszorbeálódni a felületen, és hidroxil-csoportokat 

kialakítani (4. ábra). [16] Tehát az UV-besugárzással kialakuló hibahelyeknek a 

környezetében a víz adszorpciója könnyebben végbemehet, így hidrofil domének alakulnak 

ki, míg a felület többi része oleofil maradhat. Mivel a peremszög mérések során a felületre 

helyezett folyadékcsepp mérete jóval nagyobb, mint a hidrofil vagy oleofil szigetek, így bár 

mikroszkópikusan a különböző domének elkülöníthetőek, makroszkópikusan a teljes felület 

amfifil tulajdonságot mutat, a cseppek teljesen elterülnek a felületen. Ha az UV-besugárzást 

követően a mintákat hosszú ideig sötétben tartják, látható fénnyel világítják be, vagy 

magasabb hőmérsékleten hőkezelik, akkor a levegővel kölcsönhatva a kemiszorbeált hidroxil 

csoportok fokozatosan oxigénre cserélődnek, a hibahelyek „begyógyulnak”, a felület 

szerkezete többnyire visszaalakul a kiindulási szerkezetté. [14,16,17]  

 
4. ábra: Foto-indukált hidrofilitás hátterében lévő felületi reakciók [1] 

Gyakorlati szempontból fontos megfigyelés, hogy a napfényben található UV fény elegendő 

ahhoz, hogy a felület megőrizze az amfifil tulajdonságát, így alkalmazható öntisztító, illetve 

„anti-fogging” bevonatokként. [21,22] A TiO2 felülete UV-besugárzás hatására vízzel 

szemben tökéletes nedvesítést mutat, és így a kültéri alkalmazásokban használt öntisztító 

felületeken az eső is segítheti a tisztítási folyamatot [16,23]. 

2.3. TiO2 alkalmazási lehetőségei 

A TiO2 fotoaktivitását kihasználó fontos alkalmazási területek közé tartozik a levegő- és 

víztisztítás, a vízbontás, az öntisztítő és steril felületek, illetve a napelemek (többek között a 

színezék-érzékenyített napelemek) [5,24]. Kezdetben a kutatások többsége TiO2 porokra 
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fókuszált, és a legtöbb alkalmazási lehetőséget a napfény kémiai energiává alakításában 

látták, amellyel bizonyos anyagok oxidálását vagy redukcióját végezhetjük el: ezzel például 

vízbontás végezhető és így hidrogén termelés lehetséges [25,26]; szén-dioxid redukcióját 

képesek elvégezni vizes közegben, és ezzel hasznos szénvegyületeket állíthatóak elő [27,28]; 

illetve az azóta is egyik leginkább kutatott terület a szerves szennyezők, baktériumok 

eltávolítása vizes közegből és a levegőből [29]. 

A szerves szennyező anyagok lebontására alkalmazott fotokatalizátorok jobb kezelhetősége, a 

tisztítandó fluidumtól való könnyebb elválasztása érdekében az 1980-as években a TiO2 

porokat különböző hordozókon rögzítették [30]. A gyakorlati alkalmazás szempontjából 

fontos az ilyen hordozón rögzített TiO2 szemcsék, illetve a szilárd hordozóra felvitt TiO2 

bevonatok kutatása. Nagy mennyiségű szennyvíz vagy szennyezett levegőtömeg TiO2 

fotokatalízissel való tisztítása gyakorlati szempontból további kihívásokat tartalmaz, mivel 

elsősorban a napfény alkalmazása lenne előnyös ezekben az eljárásokban. Azonban a napból 

érkező fény intenzitása viszonylag alacsony, és a TiO2 csak a napfény egy kis részét képes 

hasznosítani, mivel csak az UV tartományba eső fotonokat tudja elnyelni. Hasonló akadályok 

lépnek fel a TiO2 energiatermelésre való hasznosítása során, a napelemek területén. Emiatt a 

jelenlegi kutatások nagy része arra irányul, hogy a TiO2 és TiO2 alapú fotokatalizátor 

rendszerek hatékonyságát növelje, elsősorban a fotoaktivitás növelése, illetve a hasznosítható 

hullámhossz tartomány szélesítése révén. 

Bár a fent említett területeken további kutatások szükségesek annak érdekében, hogy a TiO2 

fotokatalízis sikeresen és hatékonyan hasznosítható legyen, a TiO2 bevonatokat az 

úgynevezett öntisztító felületekként már számos sikeres kereskedelmi termékként 

alkalmazzák. Az öntisztító bevonatok, ami lehet például egy üvegablak, vagy egy kerámialap, 

TiO2 bevonattal ellátva, általában kültéren alkalmazhatóak, a napfény hatására képesek a 

felületeket hosszabban tisztán tartani, mivel a felületre kerülő szerves szennyeződések egy 

része a fotokatalitkus reakciókban elbomlik. Ezen kívül a napfényben lévő UV sugarak 

hatására a TiO2 felületének hidrofilitása megnő, az esővíz képes azt tökéletesen nedvesíteni, 

és ez elősegíti a felület eső általi tisztulását: a víz képes a felületen összegyűlt szennyeződés 

és a felület közé beférkőzni, hatásosabb mosást biztosítva, mint ami egy kevésbé hidrofil 

felületen lenne lehetséges. Az öntisztító bevonatok a legtöbb alkalmazásban tehát elsősorban 

a napfény, és bizonyos esetekben az esővíz segítségével biztosítják a felület tisztulását. Az 

egyik első kereskedelmi forgalomba került ilyen termék a Japánban fejlesztett öntisztító 

fedőüveg volt, amelyet közúti alagutakban alkalmazott lámpák burkolataként használtak. [31] 

A legtöbb ilyen alagútban alkalmazott lámpa esetében korábban problémát jelentett, hogy a 
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kipufogógázokból érkező vegyületek lerakódtak a lámpaburákra, és jelentős fényintenzitás 

csökkenést okoztak. Ezek az elsősorban sárga fényt kibocsátó nagynyomású nátriumlámpák 

kis mennyiségű UV fényt is kibocsátanak, amely elég nagy intenzitással érkezett a 

fedőüvegre, hogy a TiO2 fotoaktív hatása jelentős mértékben érvényre juthasson, és a felület 

hosszú ideig tiszta maradjon a felhasználás során. A kereskedelmi termékek között 

megtalálhatóak továbbá: magas épületek ablakainak bevonata; épületek falának, csempe, járda 

felületi kezelése, kültéri használatban lévő textilanyagok, például sátrak öntisztító bevonattal 

való ellátása. [23] 

Egy másik jelentős alkalmazási terület a TiO2 fotoaktivitásának kihasználása az 

energiatermelésben, például a napfény energiájának hasznosítása TiO2 alapú napelem 

rendszerekben. Egy ígéretes rendszer az úgynevezett színezék-érzékenyített napelem cella 

(dye-sensitized solar cell, DSSC), amelyet feltalálójáról, Michael Grätzel-ről Grätzel-cellának 

is neveznek. Michael Grätzel elsőként 1991-ben publikálta a színezék-érzékenyített 

mezopórusos TiO2 bevonaton alapuló Grätzel-cella működési elvét [32]: a napelem cella 

anódja egy vezető oxid réteggel ellátott üveghordozón kialakított fotoaktív bevonat, amely 

tipikusan TiO2 nanorészecskékből áll, melyek egy mezopórusos struktúrát képeznek (5. ábra). 

A TiO2 felületén monorétegben megkötött színezékmolekulák képesek szenzitizálni a 

fotokatalizátort: a színezék elnyel egy látható tartományba eső fotont, gerjesztett állapotba 

kerül, és egy elektront injektál a TiO2 félvezető vezetési sávjába. Az elektronok a félvezetőn 

és a vezető üvegen keresztül áramlanak egy áramkörben, elektromos energiát termelve. A 

színezék regenerálását egy redox elektrolit, tipikusan jodid-trijodid rendszer végzi: a I
-
 ionok 

elektront adnak át a színezéknek és I3
-
 ionokká alakulnak. A I3

- 
ionok redukciója pedig az 

ellenelektródán megy végbe, amely például egy platina vékonyréteggel ellátott vezető üveg 

lehet. A cella 10% körüli hatékonysággal képes a napfént elektromos energiává alakítani. 

Előnye, hogy a kereskedelmi forgalomban leginkább elterjedt szilícium alapú napelemhez 

képest olcsóbb, és alacsonyabb tisztaságú alapanyagokat igényel, kevésbé költséges az 

előállítása is. Hátrányai közé tartozik viszonylag alacsony hatékonysága, és az alkalmazott 

színezékanyagok és a folyékony elektrolit miatt felmerülő stabilitási problémák. Gyakorlati 

szempontból jelentős, hogy a Grätzel-cella gyengébb, diffúz fényben is jól teljesít, és 

alkalmazható akár épületek ablaküvegeként, vagy hajlítható felületekként is. [32–34] 
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5. ábra: Színezék-érzékenyített napelem működési elve [32] 

A TiO2 bevonatoknak a felsoroltakon kívül számos egyéb alkalmazási lehetősége is létezik, 

ezek közül csak megemlítenék pár érdekes példát. [4] 

A TiO2 fotokatalitikus tulajdonsága beltéri levegőtisztító szűrőegységekben is hasznosítható, 

amely a hagyományos szűréshez képest nem csak megköti a szennyező anyagokat, hanem UV 

megvilágítás segítségével fotokatalitikus reakciókban elbontja őket.  

Az öntisztító tulajdonságú TiO2 bevonatok sokszor nem csak a szerves vegyületek 

eltávolítását biztosítják, hanem a felületre kerülő baktériumokat is elpusztítják: ezt a 

sterilizáló tulajdonságot sokszor a fotokatalízis mellett más adalékanyagok (például ezüst, réz) 

bevitelével is segítik. Az ilyen anyagok egy lehetséges felhasználása például egy kórházi 

helyiségek falainak bevonása, ahol a steril környezet különösen fontos. 

TiO2 tartalmú anyagokat alkalmaznak tükrök és üvegfelületek bevonására is, annak érdekében 

hogy úgynevezett „anti-fogging” hatást érjenek el, meggátolják ezen felületeknek a levegőből 

kicsapódó vízcseppek miatt bekövetkező elhomályosodását. Ez a tulajdonság például 

gépjárművek visszapillantó tükrei esetében lehet fontos. 

 

2.4. TiO2 szol-gél bevonatok előállítása 

TiO2 bevonatokat számos módszerrel állíthatunk elő. A szol-gél technika a nedves kémiai 

eljárások közé tartozik, és az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer fém-oxid vékony 

bevonatok előállításához. Nagyon vékony, nagy fajlagos felülettel és mezopórusos 

struktúrával rendelkező bevonatok is kialakíthatóak a segítségével. A szol-gél eljárás egy 

viszonylag egyszerű és olcsó módszer, és további előnye, hogy a bevonatok szerkezete, 

összetétele és rétegvastagsága viszonylag egyszerűen szabályozható az előállítási 

körülmények megfelelő megválasztásával. [35]  
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A szol-gél módszerrel általában valamilyen szervetlen oxid anyagot (pl. SiO2, TiO2, ZnO, 

Al2O3) állíthatunk elő egy prekurzor vegyület (pl. fém-alkoxid) hidrolízis és polikondenzációs 

reakciói során. Nem csak bevonatokat állíthatunk elő: alkalmas sokféle oxid vegyület 

kialakítására különböző formákban (pl. gélek, porok, kerámiák, szálak, bevonatok). Az eljárás 

fő lépéseit a 6. ábra foglalja össze a bevonatképzés, illetve a xerogélek, porok előállításának 

példáján. [36] 

 
6. ábra: A szol-gél eljárás lépései [36] 

Az első lépésben a prekurzor vegyületet feloldjuk a kívánt oldószerben, ami tipikusan 

valamilyen alkohol, majd adott mennyiségű vizet adunk a rendszerhez a hidrolízis 

elindításához. A fém-alkoxid hidrolízise során kialakult hidroxil-csoportok polikondenzációs 

reakciókban vesznek részt, míg végül megkapjuk a szilárd, kolloid mérettartományba eső 

fém-oxid részecskéket tartalmazó diszperziót, amit prekurzor szolnak is szoktak nevezni. A 

reakciólépéseket a 7. ábrán láthatjuk egy fém-alkoxid (M(OR)4, ahol M egy fématom, pl. Ti, 

és R valamilyen szerves csoport, pl. etil-csoport) kiindulási vegyület példáján. [37]  
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7. ábra: A szol-gél eljárás során lejátszódó reakciólépések [38] 

Mivel semleges közegben a reakció lassan megy végbe, a legtöbb esetben katalizátort is 

adnak a reakcióelegyhez, ami általában sav- vagy báziskatalizátor. A katalizátor a reakció 

sebességén kívül a kialakított szerkezetet is befolyásolhatja. Ennek tipikus példája a SiO2 

előállítása sav- illetve báziskatalízissel: savkatalizátort alkalmazva (5-nél kisebb pH érték) a 

hidrolízis sebessége gyorsabb, mint a polikondenzációs reakcióké, így hosszú, láncszerű 

molekulák alakulnak ki. Báziskatalizátort alkalmazva épp fordítva, a hidrolízis sebessége 

kisebb lesz, mint a polikondenzáció sebessége, így elágazó molekulák keletkeznek, melyek 

térhálójából gömbszerű SiO2 részecskék alakulnak ki. [39] Ezek a szerkezeti változások a 

szilika szol-gél anyagokra jellemzőek, a katalízis és a pH szerepe más anyagok esetében 

eltérő. Szol-gél módszerrel előállított TiO2 esetében a kutatási eredmények azt mutatják, hogy 

a pH a szerkezetre kevésbé drasztikusan hat, a prekurzor szolban különböző pH értékeket 

alkalmazva hasonló méretű TiO2 szemcsék alakulnak ki, de bizonyos körülmények között a 

katalizátor a kialakult kristályfázist is befolyásolja (anatáz, rutil, vagy ezek keveréke alakulhat 

ki). [40,41]  

A prekurzor szolhoz egyéb segédanyagokat is adhatunk attól függően, hogy milyen 

végterméket szeretnénk előállítani. Ezek lehetnek például pórusképző anyagok, a 

bevonatképzést elősegítő viszkozitásnövelő, stabilizáló szerek, illetve számos olyan 

adalékanyag amik a végső összetételt befolyásolják. [39] 

A kialakított prekurzor szol tehát a polikondenzációs reakciók eredményeként kolloid 

részecskéket tartalmaz. Ezután a kialakítani kívánt végterméktől függően különböző lépések 

történhetnek, mely során végbemegy a szol-gél átalakulás, amelyről az eljárás a nevét is 

kapta. Ennek a folyamatát a szilika gélek kialakulására mutatom be, de egyéb szervetlen-

oxidok esetében is hasonló módon képzelhető el a folyamat. A kezdeti hidrolízis és 
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polikondenzációs reakciók során először kisméretű kolloid részecskék alakulnak ki, ahogy a 

polikondenzáció során egyre nagyobb molekulák kapcsolódnak össze. A polikondenzációs 

reakciók tovább haladásával ezek egyre nőnek, majd aggregálódnak és 3-dimenziós vázat 

alkotnak amely az egész rendszerre kiterjed, így egy gél jön létre. A 8. ábra mutatja a sav- és 

báziskatalízis alkalmazása esetében jellemző szerkezeti változásokat. [39]  

 
8. ábra: Szilika szol-gél rendszerek szerkezeti változásai [39] 

A kialakult liogél magas folyadéktartalommal rendelkezik, amelyet idővel, illetve különböző 

szárítási, utókezelési lépések során elveszíthet, így xerogélek, porok, kerámia anyagok jönnek 

létre. Amennyiben szol-gél bevonatokat alakítunk ki, a szol-gél átmenet a bevonatképzés 

során, vagy közvetlenül azt követően megy végbe: a prekurzor szolból egy vékony 

folyadékfilmet képzünk egy szilárd hordozó felületén valamilyen bevonatképzési módszerrel 

(pl. mártásos, forgótárcsás módszerek), majd a folyadékfilmből a száradás során szinte 

azonnal gélfilm alakul ki. Ezt a mintát általában szintén valamilyen utókezelési, 

kondicionálási lépésnek teszik ki, hogy a bevonat végső összetételét és szerkezetét elérjék. 

Az egyik leggyakrabban alkalmazott utókezelési lépés a hőkezelés, melynek során adott ideig 

egy magasabb hőmérsékleten tartják a mintát. A liogél minta szerkezete és összetétele 

megváltozik a szárítás és hőkezelés alatt. A kémiai reakciók a liogélben még nem fejeződtek 

be, további polikondenzációs reakciókban a gél szerkezete folyamatosan változik, akkor is, ha 

nem alkalmazunk hőkezelést: ezt hívják a gélek „öregedésének”. A szárítás, hőkezelés során a 

diszperziós közeg további párolgása következik be, a gél zsugorodik, tömörebb és merevebb 
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lesz. Bizonyos anyagok esetében a hőkezelés hőmérsékletén kristályos struktúra is kialakul, 

például a TiO2 szol-gél bevonatok előállítása során leggyakrabban alkalmazott 450-500 °C-os 

hőkezelési hőmérsékleten elsősorban anatáz kristályfázis alakul ki. [11] A hőkezelés során a 

mintából eltávolíthatjuk az esetleges szerves szennyezőanyagokat, illetve a prekurzor szolhoz 

hozzáadott szerves adalékanyagokat is: ez utóbbi például a pórusrendszer kialakításánál kap 

fontos szerepet, amely egy későbbi fejezetben kerül részletesebb bemutatásra (2.4.2. fejezet). 

2.4.1 Bevonatképzési technikák 

A szol-gél eljárás lehetőséget ad vékony (tipikusan nm-es mérettartományba eső vastagságú) 

bevonatok kialakítására szilárd hordozók felületén. A bevonatképzési módszerek közül 

elterjedten alkalmazzák az úgynevezett mártásos („dip-coating”) és a forgótárcsás („spin-

coating”) módszert.  

A mártásos módszer során az általában függőleges helyzetben rögzített hordozót beleengedik 

a prekurzor szolba, majd egyenletes sebességgel kiemelik belőle (9. ábra). A kihúzás 

sebessége meghatározza a kialakuló folyadékfilm vastagságát: nagyobb kihúzási sebesség 

vastagabb bevonatot eredményez. A vastagság emellett a szol viszkozitásától, a sűrűségtől és 

a felületi feszültségtől is függ. A kihúzás során és azt követően a diszperziós közeg molekulái 

folyamatosan párolognak, a folyadékfilm egy gélfilmmé alakul át. [42] 

A forgótárcsás módszer során a mintát vákuum segítségével egy mintatartó felületén 

vízszintes helyzetben rögzítik. A mintát a tengelye körül adott sebességgel pörgetik, és a 

prekurzor szolt a minta közepére cseppentik, ezáltal a szol egyenletesen bevonja a hordozó 

felületét (10. ábra). A kialakuló folyadékfilm vastagsága az alkalmazott állandó pörgetési 

fordulatszámtól függ: magasabb fordulatszám vékonyabb bevonat kialakulásához vezet. [43] 

 
9. ábra: A mártásos bevonatképzési módszer lépései [44] 

 
10. ábra: A forgótárcsás bevonatképzési módszer lépései [45]  
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További fontos eljárások közé tartozik a porlasztás („spray-coating”), melynek során 

valamilyen vivőgáz segítségével a prekurzor szol cseppjeit a felületre porlasztják, illetve a 

hengerekkel végzett rétegképzés („roll-coating”), amelynek során a bevonatképzés két 

folyamatosan forgó henger között alakul ki. [43]  

2.4.2 Mezopórusos bevonatok kialakítása 

A szol-gél módszerrel pórusos szerkezetű anyagokat is előállíthatunk. A megfelelő 

szintéziskörülmények kiválasztásával (például báziskatalízis alkalmazása SiO2 kialakítása 

során) elérhető, hogy a prekurzor szolban izometrikus, gömbszerű részecskék alakuljanak ki, 

és így a belőlük képzett bevonat is pórusokat fog tartalmazni, mivel a részecskék közötti teret 

a levegő tölti ki a végső szerkezetben. Azonban ezen felül is több módszer létezik nagy 

porozitású és fajlagos felületű rendszerek, szabályozott méretű és alakú pórusok kialakítására. 

Számos alkalmazási területen (pl. szorpció, katalízis, hatóanyag tároló és leadó rendszerek) 

előnyös rendezett pórusszerkezettel rendelkező mezopórusos (pórusok mérete 2-50 nm) 

bevonatok kialakítása, mivel így nagy fajlagos felület, és a pórusméreteloszlás megfelelő 

beállítása esetében hasznos funkcionális tulajdonságok (pl. fényáteresztés-növelés) is 

kialakíthatóak. [39]  

A mezopórusos TiO2 rendszerek kialakítására két fő eljárást szoktak alkalmazni: az 

úgynevezett lágy-templát („soft-templating”), és a kemény-templát („hard-templating” vagy 

„nanocasting”) módszereket. Az előbbi során valamilyen szupramolekuláris aggregátumok, 

például felületaktív anyagok által alkotott micellák segítségével alakítják ki a pórusok méretét 

és alakját; míg az utóbbi módszer során egy megfelelő paraméterekkel elkészített előforma, 

például mezopórusos szilárd szilika vagy aktív szén pórusaiban állítják elő a kívánt szol-gél 

oxidot (11. ábra). [35]  

 

11. ábra: Rendezett mezopórusos rendszerek előállítása: lágy-templát módszer (a); kemény-

templát módszer (b). [35] 
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A lágy-templátolás során különböző templátanyagokat alkalmazhatnak, ezek legtöbbször 

valamilyen felületaktív anyag (pl. cetil-trimetil-ammónium-bromid) vagy polimer molekulák 

(pl. Pluronic ko-blokk polimerek). A templátanyagokat a prekurzor szolhoz adják, és 

amennyiben a koncentráció eléri, illetve meghaladja a kritikus micellaképződési koncentráció 

értékét, akkor ezek az amfipatikus molekulák képesek a szolban micellákba rendeződni. A 

szol-gél bevonatok készítése során a bevonatképzési lépésben a hordozó felületén vékony 

folyadékfilm alakul ki, amelyből a diszperziós közeg molekulái (pl. etanol) gyorsan 

párolognak, ezáltal nő az amfipatikus molekulák töménysége is. A koncentráció 

növekedésével először gömb alakú, majd hengeres micellák képződnek, és a hengerek 

hexagonális struktúrába rendeződnek (11. ábra). Az amfipatikus molekulák poláris fejrésze a 

hengerek külső felülete felé orientálódik, míg az apoláris részek a hengerek belsejében 

helyezkednek el. Emiatt a prekurzor szolban jelenlévő szervetlen oxid kolloid részecskék, 

például TiO2 részecskék a hengerek belsejébe nem juthatnak be, azok csak a hengeres 

struktúrák közötti részt tölthetik ki (12. ábra). A hőkezelési lépés során szerves anyagok által 

alkotott micellák az alkalmazott magas hőmérsékleten elbomlanak, eltávoznak a rendszerből, 

a helyükön egy rendezett, monodiszperz pórusszerkezet alakul ki. A pórusméretet a 

kiválasztott templátanyag méretével (a képződő micellák méretével), vagy esetleg 

szolubilizátor, pórustágító anyag adagolásával befolyásolhatjuk. [35,46] 

 
12. ábra: Mezopórusos szerkezet kialakulása a szol-gél eljárás során micellaképző anyagok 

segítségével [46] 

Egy további lehetőség pórusos szerkezet kialakítására fázisszeparáció előidézése a gélesedés 

során. A szol-gél eljárás során a hidrolízis és polikondenzációs reakciók egyre növekvő 

oligomereket hoznak létre. Annak a feltétele, hogy a reakcióelegy egy homogén fázis 
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maradjon, a negatív szabadentalpiaváltozás a komponensek összekeveredése során. Tehát 

fázisszeparáció következik be, ha a szabadentalpia növekedni kezd: ezt előidézheti a 

hőmérséklet csökkenése, illetve az entrópia növekedése, melyet a polimerizációs folyamatok 

miatt csökkenő lehetséges kémiai konfigurációk száma okoz. A gyakorlatban a 

fázisszeparáció előidézésére alkalmazhatnak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 

oldószereket (olyan oldószer, amiben a kialakuló oligomerek rosszul oldódnak), polimer 

adalékanyagokat (pl. polietilén-oxid, polietilén-glikol, polivinil-pirrolidon) és felületaktív 

anyagokat is. Egy tipikus példában tehát a többkomponensű rendszerben polimerizáció megy 

végbe, emiatt egyes komponensek molekulatömege megnő, és elérkezik egy pont, amikor 

bizonyos komponensek oldhatatlanná válnak egymásban, így spontán szételegyedés 

következik be. A szol-gél átmenet során keresztkötések segítségével kialakul egy a teljes 

rendszerre kiterjedő gélváz: ez a folyamat képes „befagyasztani” a fázisszeparáció során 

kialakuló szerkezeteket, amennyiben a szol-gél átalakulás elég gyorsan végbemegy a 

fázisszeparációs folyamat beindulásához képest. A folyamat eredményeként egy különváló 

gél és egy folyadékfázist kapunk, ami különböző szerkezeteket alakíthat ki: az elsőként 

kialakuló „szivacsos” szerkezetet bikontinuus rendszernek hívjuk, amely nem stabil, idővel 

további folyamatokban nagyobb, különálló csatornákká és szigetekké alakul át (13. ábra). A 

rendszer gélesedését követően a folyadékfázis könnyen eltávolítható, például valamilyen 

oldószerrel végzett mosással, vagy hőkezelési lépéssel, és így pórusok alakulnak ki. A 

körülmények megfelelő megválasztásával (pl. hőmérséklet, kiindulási prekurzor szol 

összetétel) a pórusméretek széles tartományban szabályozhatóak, és akár hierarchikus makro- 

és mezopórusos pórusrendszerrel rendelkező anyagok is előállíthatóak. [47,48] 

 
13. ábra: Pórusos rendszer kialakítása fázisszeparációval: a fekete szín a gél fázist, míg fehér 

szín a folyadék fázis jelöli; utóbbi helyén alakulnak ki a pórusok a végső szerkezetben. [47] 
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A továbbiakban a mezopórusos TiO2 szol-gél bevonatok kialakítására használt pórusképző 

adalékanyagok közül bemutatok néhányat, amelyeket a kísérleteim során is alkalmaztam. 

A felületaktív anyagok közül gyakran alkalmazzák a cetil-trimetil-ammónium-kloridot és -

bromidot (CTAC, CTAB: 14. ábra) és a benzil-trimetil-ammónium-kloridot és -bromidot 

(BTAC, BTAB). [49–52] Ezek kationos amfipatikus molekulák, melyek a prekurzor szolban 

micellákat képeznek, majd egy hőkezelési lépésben eltávolíthatóak a bevonatból, kialakítva a 

mezopórusos,  jellemzően 4-10 nm-es pórusméretekkel rendelkező szerkezetet. [49,51,52] 

Azonban érdemes megemlíteni, hogy a CTAB mennyiségének változtatásával, és a prekurzor 

szol összetételének megfelelő megválasztásával nem csak mezopórusos, hanem makropórusos 

szerkezet is kialakítható, fázisszeparációs folyamatok segítségével. [50]  

Kísérleti munkám során a pórusos TiO2 bevonatok előállításához a Kolloidkémia csoport 

korábbi kutatási eredményeiből indultam ki: Albert Emőke és munkatársai 2015-ben publikált 

közleménye többek között a CTAB templátanyaggal kialakított TiO2 bevonatok előállításáról, 

és antibakteriális tulajdonságaik tanulmányozásáról szól [51]. Az itt leírt és az általam is 

alkalmazott szintézisút esetében titán-butoxid savas hidrolízise és polikondenzációja zajlik le 

CTAB templátanyag jelenlétében etanolos közegben, a bevonatképzést követően pedig egy 

450 °C-os hőkezeléssel alakul ki a végső szerkezet. Az eredmények szerint ilyen 

körülményeket alkalmazva mezopórusos struktúra alakul ki, és 5 nm körüli átlagos 

pórusméret a jellemző. [51] 

A mezopórusos szerkezetet gyakran alakítják ki poli-(etilén-oxid)-poli-(propilén-oxid)-poli-

(etilén-oxid) (röviden PEOxPPOyPEOz) triblokk-kopolimerek segítségével, az egyik 

leggyakrabban alkalmazott a kereskedelmi nevén Pluronic P123-ként (PEO20PPO70PEO20, 

móltömeg: 5800 g/mol) ismert vegyület (14. ábra). A Pluronic típusú triblokk-kopolimerek 

amfipatikus makromolekulák amelyek micellákba képesek rendeződni: a poli-(etilén-oxid) 

blokkok hidrofilek, melyek a gömb vagy henger alakú micella külső felületén helyezkednek 

el, míg a poli-(propilén-oxid) blokkok a hidrofób részeket adják és a micella belseje felé 

orientálódnak. [35] Yun és munkatársai ezzel a templátanyaggal készítettek mezopórusos 

TiO2 bevonatokat, és így nanokristályos, 6 nm-es átlagos pórusmérettel rendelkező szerkezetű 

bevonatokat voltak képesek kialakítani. [53] 

Egyéb polimereket is gyakran alkalmaznak templátanyagként, ezek közé tartozik a poli-(vinil-

pirrolidon) (PVP, 14. ábra). Ezt az adalékanyagot nem csak fázisszeparációs folyamatok 

segítségével előidézett pórusos szerkezet kialakítására alkalmazzák [48,54], hanem segít a 

viszkozitás növelésével vastagabb bevonatok létrehozásában is, illetve a szol stabilizálására, a 

kialakuló mikrofázisok méretének szabályozására is használják [55,56].   
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14. ábra: Pluronic kopolimer (bal); CTAB (közép) és PVP (jobb) szerkezeti képlete 

2.4.3 Védőréteg alkalmazása üveghordozóra felvitt TiO2 bevonatok esetében 

Amennyiben a TiO2 szol-gél bevonatokat üveghordozók felületén alakítjuk ki, a bevonat 

tulajdonságait az üveghordozó összetétele is befolyásolhatja. A hétköznapi használatban és 

kereskedelmi termékekben leginkább elterjedt nátronüveg nem tisztán SiO2-ból áll, hanem 

számos iont (pl. Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Al

3+
) is tartalmaz kis mennyiségben. Ezek közül igen 

jelentős mennyiségben tartalmaz nátriumionokat, amelyek jelenléte a rajta kialakított TiO2 

szol-gél bevonat fotoaktivitását is befolyásolhatja. 

Több kutatás során megfigyelték, hogy a nátronüveg hordozó felületén létrehozott fotoaktív 

bevonatok a hőkezelési lépés után igen nagy nátriumion-tartalommal rendelkeznek, mivel az 

üveghordozóból a nátriumionok képesek diffúzióval átjutni a felületen kialakított rétegbe. 

[57,58] A nátriumionok diffúziója feltételezhetően a bevonatképzést követő, viszonylag 

magas hőmérsékletű (általában 400 °C fölötti) hőkezelési lépés alatt megy végbe jelentős 

mértékben, melynek során megnő az ionok mozgékonysága. Amennyiben ezen bevonatok 

fotoaktivitását összehasonlítjuk olyan bevonatokéval amelyeket nátriumion-mentes 

üveghordozókon alakítottak ki, azt tapasztaljuk, hogy a nátriumionok jelenléte a fotoaktivitás 

nagymértékű csökkenéséhez vezet. Ennek a jelenségnek több oka lehet, egyrészt a 

nátriumionok beépülhetnek a titán-dioxid kristályrácsába, és a fotokatalitikus folyamatok 

során elősegítik a gerjesztett elektronok és a lyukak rekombinációját, ezzel gátolva a további 

kémiai reakciókat. A nátriumionok megváltoztathatják a titán-dioxid kristályszerkezetét is, 

más kristályfázisok alakulhatnak ki, például elősegítik a nagyobb tiltott sáv energiájú brookit, 

illetve nátrium-titanát vegyületek képződését. [57]  

Mivel a nátronüveg a leggyakrabban alkalmazott üvegtípus a kereskedelmi termékekben, 

indokolt a fotoaktív bevonatok kialakítása ilyen hordozókon is, és ebben az esetben fontos 

feladat a nátriumionok hátrányos hatásának kiküszöbölése. Erre több megoldást is kipróbáltak 

az irodalomban. Az egyik az üveghordozó felületkezelése, például erős savak segítségével a 

nátriumionok cseréje protonokra, így a hordozó felületi nátriumion-tartalma jelentősen 

csökkenthető. [57] Elterjedten alkalmaznak különböző védőrétegeket, amelyeket az 

üveghordozó és a TiO2 réteg közé alakítanak ki, és így gátolják az ionok diffúzióját az 

üvegből a fotoaktív bevonatba. [15,57] Gyakran alkalmaznak szilika védőrétegeket, melyek 
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kémiailag hasonlóak a nátronüveghez, és a felületükön létrehozott TiO2 bevonatok 

fotoaktivitása utolérheti a nátriumion-mentes kvarcüvegen létrehozott bevonatokét. [15]  

2.5 A TiO2 fotoaktivitásának növelése 

A TiO2 fotokatalizátorokkal kapcsolatos jelenleg is folyó kutatások egyik legfontosabb iránya 

a TiO2 fotoaktivitásának növelése az elektron-lyuk rekombinációs folyamat lassításával, 

illetve a hullámhossz tartományának kiterjesztése az UV spektrumon kívül a látható vagy akár 

közeli infravörös tartományra is. Ezen célok elérése érdekében a legtöbbször valamilyen 

adalékanyagot, vagy adalékanyagokat alkalmaznak, ezek közül a továbbiakban a teljesség 

igénye nélkül bemutatok néhány fontos példát.  

A fotoaktivitás látható tartományra való kiterjesztésére gyakran alkalmaznak 

színezékmolekulákat, amelyek képesek érzékenyíteni („szenzitizálni”) a fotokatalizátort: 

ekkor a látható tartományba eső fotonokat a színezékmolekula nyeli el, így gerjesztődik, majd 

a gerjesztett molekula egy elektront injektál a félvezető vezetési sávjába. [59] Ez a 

fotoszenzitizációs jelenség az alapja a színezék-érzékenyített napelemek működésének is. A 

megfelelő színezékmolekulák kiválasztásának több szempontja van: az egyik cél a széles 

elnyelési hullámhossz tartomány, amelyet például több kromofór csoportot tartalmazó 

színezékmolekulákkal lehet elérni; emellett fontos feltétel az erős felületi adszorpció, a magas 

fotostabilitás, és a megfelelő energiaszint a gerjesztett állapotban, amely kompatibilis az adott 

félvezető-eletrolit rendszerrel. [33]   

Egy elterjedten alkalmazott módszer a TiO2 dópolása fémes vagy nemfémes ionokkal. A fém-

ionok beépülnek a TiO2 kristályrácsába, ezáltal képesek lehetnek mind a tiltott sáv energiát 

megváltoztatni, és így látható fényben is fotoaktív rendszert alakíthatunk ki; mind pedig 

növelik a fotoaktivitás hatékonyságát, például az elektron-lyuk rekombináció gátlása révén. 

Átmenetifémekkel való dópolás (pl. V, Cr, Fe, Co, Ni) esetében megnő a Ti
3+

 ionok 

mennyisége, és ezek a Ti
3+

 hibahelyek elősegítik az oxigén-adszorpciót a felületen, ez pedig a 

fotoaktivitás javulásához vezet. Gyakran alkalmaznak nemfémes ionokkal (pl. N, C, F, B) 

való dópolást is, illetve egyszerre többféle ionnal való ko-dópolást, amelynek segítségével 

szabályozható a tiltott sáv energia. A fémionos dópolással szemben ezzel a módszerrel 

nagyobb termikus stabilitással rendelkező rendszereket állíthatunk elő. [59–61] 

A fotoaktivitás növelésének egy további módja a TiO2 fotokatalizátor felületi módosítása, 

például fém részecskék (pl. Ag, Au, Pt, Pd) kialakítása a felületen, amelyek 

elektroncsapdaként működnek, így növelve a fotoaktivitást. [60,62] Bizonyos nemesfém 

nanorészecske adalékolás esetében látható tartományban is tapasztaltak fotoaktivitást [63], a 
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felületi plazmon rezonancia jelenségének köszönhetően. Emellett az ezüst részecskékkel való 

módosítás előnye, hogy az ezüst jelentős antibakteriális hatást is nyújt a felületnek. A 

felületmódosítás egy iránya, hogy a ko-adszorbenseket (pl. aktív szén, pórusos szilika, kaolin)  

rögzítenek a felületen, amelyek elősegítik a szerves szennyezők megkötődését, és ezáltal a 

fotokatalitikus bomlást. [62] Nanokompozit anyagi rendszerek kialakításával is sikerült 

növelni a TiO2 fotoaktivitását, ennek az egyik legnépszerűbb módja a TiO2 adalékolása 

valamilyen másik fém-oxiddal (pl. SnO2, ZnO [64], CuxO, PtOx [65]), illetve alkalmaznak 

szén nanoanyagokkal (szén nanocső, fullerén, grafén) való adalékolást is. [62] Például a 

SnO2/TiO2 kompozit rendszerek esetében, amely lehet egy kétrétegű bevonat, vagy SnO2 

részecskék kialakítása a TiO2 felületén, a széles tiltott sávú félvezető SnO2 jelenléte lassítja az 

elektron-lyuk rekombinációt: UV besugárzás hatására az elektronok az SnO2 rétegbe, míg a 

lyukak a TiO2 rétegbe áramlanak. [60] 

2.5.1 TiO2 bevonatok ezüst adalékolása 

A fotoaktivitás növelésére az egyik lehetőség a nemesfémekkel való adalékolás, amelyek 

közül előszeretettel alkalmazzák az ezüstöt. [59,60] Az ezüst a fotoaktivitás növelése mellett 

antibakteriális tulajdonsággal is képes ellátni a felületet [24,51,66,67], amely számos 

alkalmazásban jelenthet előnyt. A TiO2-Ag kompozit bevonatok megnövekedett 

fotoaktivitásának több oka is van. A fő ok, hogy az ezüst részecskék képesek megnövelni a 

fotoindukált elektron-lyuk töltésszétválasztódás idejét. Az ezüst Fermi-szintje alacsonyabb, 

mint a TiO2 Fermi-szintje, ami a gerjesztett elektronok áramlását eredményezi a titán-dioxid 

vezetési sávjából a fém részecskére (15. ábra). [68,69] Tehát az ezüst részecskék elektron 

csapdaként működnek, egy úgynevezett Schottky gát (potenciális energia akadály) alakul ki a 

félvezető-fém határfelületen. [70] 

 
15. ábra: Töltéshordozók mozgása a TiO2 és az Ag részecskék között UV-besugárzás 

hatására [68] 

Bizonyos esetekben az ezüst nanorészecskék felületi plazmon rezonanciája [71], és a 

fotokatalizátor tiltott sáv energia csökkenése [72] volt észlelhető, ami hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a napfény nagyobb hullámhossz tartományát használhassuk fel. Ez megfelelően kis 

méretű ezüst nanorészecskék esetében következhet be (az ezüst részecske mérete kisebb a 
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bevilágító fény hullámhosszánál), amikor lehetséges lokális felületi plazmon rezonancia: a 

besugárzó fény elektromágneses teret hoz létre, amely hatására az ezüst vezetési sávjában 

található elektronok kollektív oszcillációja játszódik le. Így az ezüst részecskék képesek 

elnyelni a látható tartományban lévő fotonokat, ennek hatására elektronok keletkeznek, 

amelyek a titán-dioxid vezetési sávjába juthatnak, kiterjesztve ezzel a rendszer működését a 

látható régióba. [73–75] 

A TiO2-ezüst szol-gél kompozit bevonatok kialakítása többféle módszerrel is lehetséges: a 

leggyakrabban alkalmazott módszer során az ezüst vegyületet (pl. AgNO3-ot) közvetlenül a 

prekurzor szolhoz adják [76–78]. Ennél ritkábban alkalmazzák az úgynevezett impregnálásos 

módszert: ennek során a bevonatot AgNO3 vizes oldatba merítik és egy bizonyos ideig benne 

tartják, majd megszárítják és egy utókezelési lépésben pl. UV-besugárzással [79,80] vagy 

hőkezeléssel [81] redukálják az ezüst-ionokat. Mivel kutatómunkám során elsősorban az 

impregnálásos ezüst-adalékolási módszert tanulmányoztam részletesebben, ennek irodalmi 

előzményeire bemutatok néhány példát. 

Falaras és munkatársai nagy fajlagos felületű, nanokristályos TiO2 bevonatokat (vastagság: 

3,5 µm) állítottak elő üveghordozókon, majd AgNO3 vizes oldatában impregnálták és UV-

besugárzással redukálták az ezüst ionokat, így ezüst részecskék alakultak ki a felületen. 

[79,80] Az ezüst redukció a minták színén is látszott, az eredetileg átlátszó bevonatok az UV 

kezelést követően sötétebb színt mutattak, az elemi ezüst részecskék megjelenése miatt. A 

minták fotoaktivitását metilnarancs színezék fotodegradációjával vizsgálták UV fény alatt, a 

színezék vizes oldatában. Az ezüst adalékolás jelentősen megnövelte a bevonatok 

fotoaktivitását, és eredményeik szerint a fajlagos felület, a kialakított ezüst részecskék mérete 

és a felületi borítottság mind fontos szerepet játszottak a fotoaktivitás növelésében. Az 

előállítási paraméterek közül az AgNO3 impregnáló oldat koncentrációja befolyásolta 

leginkább a fotoaktivitást, ami 10
-3

 M-os AgNO3 oldatnál bizonyult a legnagyobbnak. A 

fotoaktivitás stabilitását 6 ismételt fotodegradációs teszt során vizsgálták, és ez alatt a 

bevonatok fotoaktivitása stabilnak mutatkozott, nem csökkent jelentős mértékben.  

Mai és munkatársai TiO2 szol-gél bevonatokat állított elő a forgótárcsás (spin-coating) 

módszerrel, majd 5 percig 1 M-os AgNO3 oldatban impregnálták őket, amit egy hőkezelési 

lépés követett, amely során végbement az ezüstionok redukciója. [81] A kompozit minták 

antibakteriális hatását sötétben és látható fény besugárzás mellett is bizonyították. 

Megmutatták, hogy az impregnálást követő hőkezelés hőmérséklete befolyásolta a kialakuló 

Ag nanorészecskék méretét, és így az antibakteriális hatást is (a kisebb részecskék jobb 

antibakteriális hatást mutattak).  
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Az impregnálásos módszer előnye, hogy jóval kisebb ezüst mennyiség szükséges, illetve a 

bevonat eredeti rendezett pórusszerkezete változatlan marad; a hátránya, hogy az előállítás 

során utókezelési lépésekre van szükség. A fentebb bemutatott példákon láthatjuk, hogy az 

ezüst adalékolás kísérleti körülményei (pl. impregnáló oldat koncentrációja, utókezelés 

paraméterei) fontos hatással vannak a bevonatok funkcionális tulajdonságaira is. Számos 

alkalmazásban és kutatásban lehet hasznos ezeknek az ezüst-adalékolási módszereknek az 

összehasonlítása, és annak a tanulmányozása, hogy a bevonatokba bejuttatott ezüst részecskék 

mennyisége, mérete, eloszlása és egyéb paraméterei hogyan befolyásolják a fotoaktivitásukat, 

és a fotokatalizátor stabilitását. 

2.6. TiO2 és színezékek 

A TiO2-dal kapcsolatos publikációk jelentős részében a fotokatalitikus tulajdonság 

jellemzésére színezékeket alkalmaznak modellanyagokként [82–85], mivel bomlásuk 

könnyen nyomonkövethető optikai spektroszkópiai módszerekkel. Továbbá a színezék-

fotokatalizátor rendszereknek a színezék-érzékenyített napelemek területén [33,86], és a 

textilipari, színezékeket tartalmazó szennyvizek tisztítása során [87–89] is fontos szerepe van. 

A textilszínezékek és egyéb ipari színezékanyagok a környezetre veszélyes szerves 

szennyezők egyik legnagyobb csoportját alkotják. A színezékek gyártása során a teljes 

termelés körülbelül 1-20%-a veszteségként a textilipari szennyvizekbe kerül, és komoly 

környezetkárosító hatást okoz. A színezékeket tartalmazó szennyvizek lebontására a 

hagyományos biológiai módszerek alkalmazhatósága korlátozott, a modern színezékanyagok 

magas stabilitása miatt, ehelyett egy ígéretes módszer a fotokatalizátorok alkalmazása. [82]  

A színezékek vizes közegben TiO2-dal végzett fotodegradációjának egy lehetséges általános 

mechanizmusát az (5-11)-es reakciók mutatják be: [82] 

h
+
 + H2O → 

•
OH + H

+
       (5) 

h
+
 + OH

 −
 → 

•
OH        (6) 

e
-
 + O2 → O2

• −         
(7) 

O2
• − 

+ H
+
 → HO2

•
        (8) 

Színezék + 
•
OH → bomlástermékek      (9) 

Színezék + h
+ 

→ oxidációs termékek   (10) 

Színezék + e
- 
→ redukciós termékek    (11) 
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A TiO2-on UV fény hatására elektron-lyuk párok jönnek létre. Az elektronok képesek 

közvetlenül a színezékmolekulákat redukálni, vagy pedig reagálhatnak elektron 

akceptorokkal. Így például a felületen megkötött vagy a vízben oldott O2 molekulákkal 

reakcióba lépve szuperoxid anion gyököt (O2
• −

) képeznek. A lyukak szintén közvetlenül 

reakcióba léphetnek a szerves színezékmolekulával, és oxidálhatják azt, vagy reagálhatnak 

OH
-
, illetve H2O molekulákkal, OH• gyököket képezve. Ezek a kialakult gyökök, illetve 

további redox reakciókban képződő egyéb reaktív gyökök (főként peroxid gyökök) a 

kutatások szerint a fő oxidáló ágensek amelyek a színezékmolekula bomlását végzik. Az OH• 

gyökök nagyon erős oxidáló ágensek (standard redox potenciál +2,8 V), amely például a 

legtöbb azo-színezéket teljes mineralizációig képes elbontani. [82] 

A legtöbb publikációban a fotokatalitikus aktivitás jellemzése során a fotoaktív anyagokat 

színezékoldattal hozzák érintkezésbe, és a színezékoldat abszorbancia spektrumának 

változását mérik UV vagy látható fényű megvilágítás alatt [83,90–94]. Csak a cikkek egy 

része ír olyan mérésekről, ahol a fotodegradációt a szilárd-levegő határfelületen vizsgálják: az 

ilyen kísérletek során a színezékmolekulákat a fotokatalizátor felületén adszorbeáltatják, majd 

ezt a rendszert teszik ki közvetlenül UV vagy látható fényű besugárzásnak, miközben mérik 

az elszíntelenedés mértékét. A szilárd-levegő határfelületi mérések előnye, hogy ez egy 

egyszerűbb modellrendszer az oldatokban végzett fotodegradációs mérésekkel szemben, ahol 

például a molekulák diffúziója a felülethez is egy olyan folyamat, ami befolyásolhatja a mért 

eredményeket. Emellett ezek a vizsgálatok gyakorlati szempontból is jelentősek, például 

különösen érdekesek öntisztító bevonatok jellemzésére is, amelyek gyakorlati alkalmazása 

során sokszor a szilárd-levegő határfelületen is lejátszódik a fotodegradáció [95–100]. 

Másrészről viszont ez a modellrendszer hátrányokkal is rendelkezik: a színezék koncentrációt, 

a bevonatok abszorbancia spektrumát, és ebből adódóan az adszorbeált színezék 

fotodegradációs folyamatát nehezebb értelmezni, mint az oldatban végzett mérések során. 

A szilárd-levegő határfelületi vizsgálatok során jellemzően először a fotokatalizátort a 

választott színezék vizes oldatába helyezik adott ideig (ezt a folyamatot impregnálásnak is 

szokták hívni), majd a mintákat szárítják. A színezékoldatból való adszorpció 

eredményeképpen a színezékmolekulák egy jól definiált rétege alakulhat ki a részecskék vagy 

mezopórusos anyagok szilárd felületén.  Ha a színezékoldat az impregnálás során kitölti a 

pórusokat, és a színezékmolekulák és a pórusfal közti elektrosztatikus vonzás jelentős, akkor 

a pórusokban a koncentráció nagyságrendekkel megnőhet az oldatbeli koncentrációhoz 

képest. Ebben az esetben jelentős színezékasszociáció következhet be, amelynek mértékét a 

színezék tulajdonságai és a pórusrendszer paraméterei is befolyásolhatják. Kevés irodalom 
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foglalkozik annak a kérdésével, hogy milyen fizikai és asszociációs állapotban vannak az 

adszorbeált molekulák a pórusos fotoaktív anyagok szűk tereiben csapdázódva, főként 

bevonatok esetében [96–99]. További fontos kérdés hogy a színezék adszorpciós és 

asszociációs folyamatok hogyan befolyásolják a fotodegradáció sebességét és kinetikáját. A 

színezékmolekulák monomerek, illetve asszociált formájukban képesek adszorbeálódni a 

félvezető felületén [101]. Várható, hogy az asszociált formák (pl. dimerek) fotostabilitása 

eltérő, és más degradációs sebességet és kinetikát mutatnak mint a monomer forma [99]. A 

monomer és különböző asszociált színezékmolekulák fotostabilitásának tanulmányozása a 

fentebb felsorolt alkalmazási területek mellett fontos lehet a festéklézerek (dye lasers), 

fluoreszcens jelzőanyagok és korróziógátló bevonatok területén is [102–105]. Továbbá, a 

szilárd-levegő modellrendszer egy egyedülálló módszert nyújthat arra, hogy a monomer és 

asszociált molekulák fotostabilitását egymástól függetlenül tanulmányozhassuk, mivel valódi 

dinamikus egyensúly nincs a pórusos bevonatok szilárd-levegő határfelületén. 

A továbbiakban röviden bemutatok néhány fontos irodalmi előzményt a szilárd-levegő felületi 

színezék fotodegradációs vizsgálatok témakörében. Julson és Ollis 2006-ban publikált 

kutatásuk során [95] Degussa P25 típusú TiO2 porok felületén adszorbeált színezékek 

fotodegradációját vizsgálták a szilárd-levegő határfelületen. A Degussa P25 a kereskedelmi 

forgalomban kapható TiO2 nanorészecskék közül az egyik legnépszerűbb kiemelkedő 

fotoaktivitása miatt, így sok kutatásban alkalmazzák  modellanyagként (85% rutil, 15% 

anatáz, átlagos szemcseátmérő: 20 nm [106]). A vizsgált szerves színezékekkel (Acid Blue 9, 

Acid Orange 7, Reactive Black 5 és Reactive Blue 19) bevont TiO2 részecskék 

elszíntelenedését UV fényű besugárzás mellett tanulmányozták UV-Vis spektroszkópiai 

módszerrel, és minden színezék esetében a színezékkoncentráció csökkenését tapasztalták. A 

referencia anyagként alkalmazott fotoaktivitás szempontjából inert Al2O3 porok felületén 

ezzel szemben nem tapasztaltak színezékdegradációt ugyanolyan mérési körülmények mellett. 

A fotodegradáció kinetikáját is tanulmányozták, és azt találták, hogy két egymást követő 

elsőrendű reakcióval lehet a legjobban leírni a színezékek bomlását a TiO2 felületén. Erre egy 

modellt állítottak fel, amiben az első lépés a színes kiindulási molekulák átalakulása egy 

szintén színes közti termékké, a második lépés pedig az átalakulás színtelen termékekké. 

Később ezt a modellrendszert kiterjesztették nem csak színezékekre, hanem egyéb szerves 

szennyezők (sztearinsav, palmitinsav, korom) fotodegradációjának tanulmányozására is. 

Pórusos és nempórusos fotokatalizátor mintákon is végeztek teszteket: a szerves anyagokat a 

pórusok belsejébe vitték be, vagy a bevonat tetején alakítottak ki egy szerves szennyező 

modellanyag filmet, ezt követte a bevilágítás. Úgy találták, hogy minden esetben a valódi 
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kinetika nulladrendű, de a látszólagos kinetikai rend ettől eltérhet. A heterogén katalízis 

kutatása során gyakran előforduló példa, hogy különböző transzportfolyamatok befolyásolják 

a reakciósebességet, és „álcázzák” a valós kinetikát: a látszólagos kinetikai viselkedés nem 

csak a valós reakciókinetikától függ, hanem például a reaktánsok felületi diffúziójától, a 

fotokatalizátor és a felületi szennyező film fényelnyelésétől is. [107] 

Mills és munkatársai 1,8 µm-es vastagságú, mezopórusos (55% körüli porozitás) TiO2 

bevonatok felületén vizsgálták különböző kationos (metilénkék (MB), tionin, Basic Fuchsin) 

és anionos (Acid Orange 7 (AO7), Acid Blue 9, Acid Fuchsin) színezékek adszorpcióját és 

fotodegradációját a szilárd-levegő határfelületen, UV fény alatt. [96] Megfigyelték, hogy a 

kationos színezékek lúgos pH-jú (pH = 11), az anionos színezékek pedig savas pH-jú (pH = 3) 

vizes közegből mutattak adszorpciót a TiO2 minták felületén (impregnálás paraméterei: 0,6 

g/dm
3
 színezékkoncentráció, 10 perces impregnálási idő). A kationos színezékek csak jóval 

magasabb pH értékeken adszorbeálódtak, mint a TiO2 felületre jellemző nulla töltésállapot 

(point of zero charge), amely pH = 6,5 értéknél jelentkezik, mivel ekkor alakulhat ki 

megfelelően nagy elektrosztatikus vonzás az ezen pH értéken negatívan töltött felület és a 

pozitív töltésű színezékmolekulák között. Az anionos színezékeknél pedig ellenkezőleg, jóval 

alacsonyabb pH érték volt szükséges. A színezékek asszociációját is tanulmányozták, és 

megfigyelték, hogy a MB molekulák a TiO2 bevonatok felületén legnagyobb mértékben 

trimer molekulákként adszorbeálódtak, de száradás után és alacsonyabb 

színezékkoncentrációk esetében a monomer és J-aggregátumok csúcsai is megjelentek a 

minták abszorbancia spektrumain. Ezzel szemben az AO7 színezék monomerek formájában 

adszorbeálódott a felületen. Tanulmányozták a fotodegradáció kinetikáját, és azt találták, 

hogy az AO7 színezékek bomlása jó egyezést mutatott a Julson és Ollis által felállított 

kinetikai modellel. Ellenben a MB színezék bomlására nem volt alkalmazható a Julson-Ollis 

modell, ebben az esetben egy komplexebb kinetikát tapasztaltak. 

2.6.1. Színezék-érzékenyítés 

A színezékek TiO2 felületén fény hatására bekövetkező bomlása hátterében nem csak az UV 

fotonok segítségével végzett fotokatalitikus folyamatok állhatnak, hanem bizonyos színezékek 

esetében lehetséges színezékérzékenyítés is. A folyamat során a színezékmolekula képes 

elnyelni a látható fényből egy az abszorpciós tartományának megfelelő fotont, és 

gerjesztődik: a legnagyobb energiájú betöltött molekulapályájáról (highest occupied 

molecular orbit, HOMO) egy elektron átkerül a legkisebb energiájú be nem töltött 

molekulapályára (lowest unoccupied molecular orbit, LUMO). Amennyiben teljesül, hogy a 
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színezék LUMO energiaszintje negatívabb, mint a TiO2 vezetési sáv szélének energiája (-0,5 

V vs. NHE), akkor a gerjesztett elektron injektálódik a TiO2 vezetési sávjába (16. ábra). [108]  

 
16. ábra: TiO2 színezék-érzékenyítésének mechanizmusa látható fényben [108] 

A TiO2 vezetési sávjába került elektron további redox-reakciókban reaktív gyököket alakít ki: 

például a TiO2 felületén megkötött oxigén molekulákkal szuperoxid gyököket képez. A 

gerjesztett, illetve alapállapotban lévő színezékmolekulák reakciókba lépnek a reaktív 

gyökökkel, bomlástermékeik is további redox-reakciókban vesznek részt a teljes lebontás 

eléréséig. [59,82] A színezékérzékenyítéssel lejátszódó bomlás általános mechanizmusát az 

alábbi (12-20) reakciók mutatják (a színezékmolekulákat „D” betűvel jeleztem): 

D + hv (látható foton) → 
1
D

*
 vagy 

3
D

*
 (szinglet vagy triplet állapotú gerjesztett 

színezékmolekula)            (12) 

1
D

*
 vagy 

3
D

*
 + TiO2 → D

•+ 
 + TiO2(e

-
)        (13) 

e- + O2 → O2
• −

           (14) 

O2
• − 

+ H
+
 → HO2

•  
          (15) 

HO2
•
 + H

+
 + e

-
 → H2O2          (16) 

H2O2 + e
-
 → HO

•
 + HO

-
          (17) 

D
•+

 + O2
• − 

vagy HO2
• 
vagy HO

•
→ bomlástermékek       (18) 

D
•+ 

+ OH
-
 → D + HO

•
          (19) 

D + 2HO
• 
→ H2O + bomlástermékek        (20) 

Tehát a színezék-érzékenyítés segítségével a fotokatalizátor aktivitási tartománya 

kiterjeszthető a látható tartományra is. Ez az alapja a feljebb már említett színezék-

érzékenyített napelemek működésének is.  
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2.6.2. Alkalmazott színezék modellanyagok 

Az alábbiakban bemutatom a kutatómunkám során alkalmazott színezék modellanyagokat. A 

választott színezékek között voltak anionos (metilnarancs) és kationos (rodamin 6G, 

metilénkék) színezékek is. A színezékek szerkezeti képlete a 17. ábrán látható. 

 
17. ábra: A metilnarancs, rodamin 6G és metilénkék színezékek szerkezete 

A metilnarancs egy anionos színezék, egy szulfonsav nátrium-sója, az elterjedten alkalmazott 

(papír-, bőr- és textiliparban, élelmiszerekben) azo-színezékek közé tartozik. Gyakran 

alkalmazzák pH indikátorként, illetve fotokatalizátorok jellemzésére, mivel vízben oldható, jó 

fotostabilitást mutat és UV-Vis spektroszkópiai módszerrel könnyen nyomonkövethetőek a 

molekulát érő folyamatok. [109] A jellemző abszorpciós maximum 465 nm-en található. 

[110] Egyik lehetséges fotodegradációs mechanizmusát a 18. ábra szemlélteti. 

 
18. ábra: Metilnarancs fotokatalitikus bomlásának egyik lehetséges mechanizmusa [111] 

A rodamin 6G (R6G) egy kationos színezék, egy xantén-származék, mely vízben oldva 

intenzív piros színt mutat. Fluoreszcens tulajdonsága miatt jelzőanyagként szokták 

alkalmazni, továbbá festék-lézerekben is felhasználják. [112] A rodamin típusú színezékek 

közé tartozik, amelyeket elterjedten alkalmaznak fotokatalizátorok jellemzésére is mint 

modellanyagot. A molekula jellemző abszorpciós maximuma 530 nm körül található. 
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[113,114] A R6G molekula asszociációra hajlamos, egy bizonyos koncentráció elérését 

követően a molekulák egymással Van der Waals kölcsönhatásokat alakítanak ki, dimerekbe 

rendeződnek. Különböző szerkezetek alakulhatnak ki, ez alapján megkülönböztetjük az úgy 

nevezett H-dimert: ez egy szendvics szerkezetű dimer (19. ábra), mely jellemzően vizes 

közegben alakul ki, és a monomerhez képest kisebb hullámhossznál mutat abszorpciós 

maximumot (~500 nm). A másik szerkezetet J-dimernek hívják, ez a molekulák két végének 

összekapcsolódásával alakul ki, és a monomerhez képest nagyobb hullámhossznál jelentkezik 

az abszorpciós csúcs (~555 nm). [112–114] A monomer molekula mérete körülbelül 1,38 

nm×1,15 nm×0,9 nm. A molekula nem planáris, az aromás csoport merőleges a molekula fő 

síkjára. [115] Számos irodalmi forrás beszámol arról, hogy a R6G képes érzékenyíteni a TiO2 

fotokatalizátort, és segítségével látható fényben bekövetkező színezék fotodegradációt is 

vizsgálhatunk. [116,117] 

 

19. ábra: A rodamin 6G H-dimer [112] , és a metilénkék dimer és trimer szerkezete [118] 

A metilénkék (methylene blue, MB) szintén egy kationos színezék: ezt a tiazin-származékot 

gyakran alkalmazzák adszorpciós kísérletekben, indikátorként, textilszínezékként és 

gyógyszerkészítményekben is. A fotokatalizátorok jellemzésére is elterjedten használják 

modellanyagként a kutatások során, amellett, hogy valós gyakorlati jelentősége is van, mivel a 

textilipari szennyvizek nagy mennyiségben tartalmaznak MB színezéket is. [109,119] A MB 

vizes oldatban a koncentráció növelésével asszociációt mutat, dimereket, illetve nagyobb 

asszociátumokat, például trimereket is képezhet (19. ábra). A monomerre jellemző 

abszorpciós maximuma 665 nm körül található, míg a dimer molekuláké 605 nm, a trimer 

molekulák csúcsa pedig 580 nm környékén jelentkezik. [120] A monomer molekula mérete 

körülbelül 1,70  0,76  0,33  nm. [121] 
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3. Célkitűzés 

Célom különböző pórusrendszerű TiO2 és TiO2-Ag szol-gél bevonatok előállítása és annak 

részletes vizsgálata, hogy a mezopórusos rendszer paraméterei és az ezüst adalékolás hogyan 

befolyásolják a bevonatok fontos funkcionális tulajdonságait, elsősorban a fotoaktivitást. Két 

ezüstadalékolási módszert kívántam összehasonlítani: az egyik esetben AgNO3-ot kevertem a 

kiindulási prekurzorszolhoz, a másik esetben pedig a már kialakított bevonatot AgNO3 

különböző koncentrációjú vizes oldatában impregnáltam. Kutatásom során tanulmányozni 

kívántam, hogy a pórusrendszer paramétereinek változtatása (pl. pórusméreteloszlás, 

porozitás), illetve az ezüst adalékolás körülményei hogyan befolyásolják a kialakított minták 

egyes tulajdonságait, mint a nedvesíthetőség, illetve a fotoaktivitás UV és látható fényben. 

Továbbá célom annak tanulmányozása, hogy a fotoaktivitás jellemzésére gyakran alkalmazott 

színezék fotodegradációs tesztek eredményeit hogyan befolyásolják különböző mérési 

körülmények. Az irodalomban a legtöbb ilyen tesztet a szilárd-folyadék határfelületen végzik: 

színezékoldatba helyezik a fotokatalizátort és UV vagy látható fénnyel világítják meg. Kevés 

közlemény foglalkozik a szilárd-levegő határfelületen lejátszódó színezékdegradációval. 

Célom volt a szilárd-levegő határfelületi tesztek során részletesen vizsgálni, hogy az 

eredményeket hogyan befolyásolja a bevilágítási hullámhossz; a választott színezék 

modellanyag és annak adszorpciós, asszociációs folyamatai.  

A szilárd-levegő határfelületi tesztek előnye a szilárd-folyadék hatáfelületi mérésekhez 

képest, hogy egy egyszerűbb modell-rendszerben jellemezhetjük a fotokatalizátort, továbbá új 

információkat kaphatunk meg a színezékek viselkedéséről. Fontos és nem teljesen feltárt 

kérdés, hogy milyen a fizikai állapota és elrendeződése az adszorbeált színezékmolekuláknak 

a mezopórusok szűk tereiben, és hogy ez hogyan befolyásolja a fotodegradációs sebességet és 

kinetikát. A konkrét gyakorlati alkalmazásokon túl ezeket a jelenségeket fontos megérteni és 

figyelembe venni az általánosan és rutinszerűen végzett színezékdegradációs tesztek 

értelmezéséhez is. A színezékmolekulák monomerekként vagy asszociátumokként (dimerek, 

trimerek stb.) is megkötődhetnek a fotokatalizátor felületén. Várhatóan a monomerek és az 

asszociátumok eltérő fotostabilitást, degradációs sebességet és kinetikát mutatnak. A szilárd-

levegő határfelületen végzett tesztek lehetőséget adnak arra, hogy a monomerek és az 

asszociátumok bomlását egymástól függetlenül vizsgáljuk, mivel ilyen esetben nincs valódi 

dinamikus egyensúly. Az ilyen színezék fotodegradációs szilárd-levegő határfelületi 

méréseknek távlatilag gyakorlati jelentősége lehet számos felhasználási területen is, például 

az öntisztító bevonatok, színezék-érzékenyített napelemek, a víz- és levegőtisztítás területén.  
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4. Kísérleti rész 

4.1. Felhasznált anyagok, eszközök és műszerek 

A minták előállítása és jellemzése során felhasznált anyagokat az 1. táblázatban sorolom fel. 

1. táblázat: Felhasznált anyagok listája 

Név Gyártó 
Minőségi jellemzők, 

töménység 

tetraetil-ortoszilikát (TEOS) Acros Organics reagent grade, 98% 

titán(IV) butoxid Sigma Aldrich purum, 97+% 

titán (IV) izopropoxid Acros Organics for synthesis, 98+% 

abszolút etanol Lach-Ner G.R., ISO reagent, 99,8% 

2-propanol Fisher Chemical 
HPLC gradient grade, 

99,5+% 

salétromsav oldat Lach-Ner special grade, 65% 

hidrogén-klorid oldat Carlo Erba for analysis-ISO, 37% 

ammónia vizes oldata (NH3) Lach-Ner G.R., 25% 

acetilaceton Acros Organics for synthesis, 99+% 

cetil-trimetil-ammónium-bromid (CTAB) Acros Organics 
for molecular biology, 

99+% 

Pluronic P123 (P123, átlagos moláris 

tömeg: 5800 g/mol) 
Sigma Aldrich 

quality level MQ 100, 

99% 

polivinil-pirrolidon (PVP, átlagos moláris 

tömeg: 40000 g/mol) 
Sigma Aldrich quality level MQ 200 

ezüst-nitrát (AgNO3) Lach-Ner G.R., 99,8%, 

nagytisztaságú desztillált víz, Millipore 

Simplicity 185 víztisztító berendezéssel 

tisztítva 

- 
fajlagos ellenállás: 18,2 

MΩcm 

rodamin 6G (R6G) Sigma Aldrich dye content ~95% 

metilénkék (MB) Sigma Aldrich 
certified by the Biological 

Stain Comission, 95+% 

metilnarancs (MO) Acros Organics 
pure, conform to ACS, 

95% 

 

Felhasznált eszközök: 

Bevonatok előállításához használt szilárd hordozók: 

- nátronüveg mikroszkóp tárgylemezek (76×26×1 mm, Thermo Scientific, Menzel-

Gläser) 

- szilícium lapok (Siegert, (100), p-type, 1–30 cm, prime grade) 

- kvarcüveg lapok (25×30×1,05 mm, Optilab Kft., Suprasil 1) 

Bevonatok előállításához használt eszközök, anyagok: 

- mágneses keverők (IKA), keverőmagok 

- vegyszerkanalak 

- papírvatta 

- mosogatópor (Ultra) 

- laboratóriumi üvegeszközök (főzőpoharak, óraüvegek, mérőhengerek, üvegbotok stb.) 

- automata pipetták (Sartorius Biohit, Biohit Proline, Jencons Sealpette) 
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- analitikai mérleg (Kern ABJ 120-4NM) 

- táramérleg (Sartorius laboratory) 

- ultrahangfürdő (ELMA S 15H) 

- réteghúzó berendezés (Plósz Mérnökiroda Kft., Budapest) 

- forgótárcsás rétegképző berendezés (Specialty Coating Systems Spin Coater Series 

Model 6808) 

- kemencék (Nabertherm B170 és B180) 

- inkubálószekrény (Pol-Eko-Aparatura Cooled Incubator STD ILW 115) 

- víztisztító berendezés (nagytisztaságú desztillált víz előállítására képes Millipore 

Simplicity 185) 

Minták jellemzéséhez alkalmazott eszközök, műszerek: 

- UV-Vis spektrofotométer (Analytic Jena Specord 200–0318) 

- küvetta (Hellma Analytics, 100-QS High Precision Cell, made of Quartz Suprasil, 

10×10 mm) 

- Ellipszométer (Semilab PS-2000 device) 

- Peremszögmérő berendezés (DSA30, KRÜSS GmbH) 

- Spektrofluoriméter (Perkin Elmer LS50 B) 

- Röntgen diffraktométer (X-ray Diffractometer, Philips PANalytical X’pert Pro, Cu-Kα 

radiation) 

- Röntgen fotoelektron spektrométer (X-ray photoelectron spectrometer, detektor: 

speciális előfékezéses hengeres tükör analizátor (DESA 105, Staib Instruments Ltd., 

felbontása 1,5 eV; MTA Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, 

Budapest)  

- Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp (High Resolution Transmission 

Electron Microscope, 300 kV JEOL 3010 HRTEM) 

- Rutherford visszaszórási spektrométer (Rutherford Backscattering Spectrometer, Van 

de Graf részecskegyorsító, MTA Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, 

Budapest)  

- UV-A fényű reflektor lámpa (Phillips CLEO HPA 400 S, 400 W, emissziós 

maximum: 365 nm, intenzitás ~30 cm minta – izzó távolságban mérve: 47,1 mW 

cm
−2

) 

- UV-A fényű izzók (Sylvania BL368, 20W, emissziós maximum: 368 nm, intenzitás 

~20 cm minta – izzó távolságban mérve 0,198 mW cm
-2

) 

- látható fényű izzók 57W LED light bulbs (GE 93845, emissziós spektrum: 420-780 

nm, emissziós maximum: 600 nm, intenzitás ~20 cm minta – izzó távolságban mérve 

0,467 mW cm
-2

) 

4.2. Minták előállítása 

TiO2 és SiO2 bevonatokat alakítottam ki a szol-gél módszerrel szilárd hordozók (nátronüveg, 

kvarcüveg, szilícium) felületén. A nátronüveg anyagú hordozók esetében, amelyek 

mikroszkóp tárgylemezek kettévágásával készültek, először egy kompakt, tömör szilika 

védőréteget alakítottam ki az üveghordozón, erre került második rétegként a TiO2 bevonat. A 

kvarcüveg és a szilícium hordozó esetében nem volt szükség védőbevonat alkalmazására. A 

szilika védőréteg szerepe az ionok (főként Na
+
) diffúziójának megakadályozása az üvegből a 

TiO2 rétegbe: ez a folyamat jelentős mértékben a TiO2 réteg hőkezelése során alkalmazott 
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magasabb hőmérsékleten mehet végbe, és a nagy mennyiségű Na
+
 ion jelenléte a TiO2 

rétegben jelentősen csökkentené annak fotoaktivitását. A TiO2 bevonatok különböző 

pórusrendszerrel rendelkeznek, illetve eltérő bevonatképzési módszerrel (mártásos és 

forgótárcsás) alakítottam őket ki. A továbbiakban bemutatom a minták előállítási lépéseit: 

prekurzor szol szintézis, hordozók előkészítése, bevonatképzés és hőkezelés, utókezelések. 

4.2.1. Hordozók előkészítése 

A bevonatképzés előtt a szilárd hordozók felületét megtisztítottam. A szilíciumhordozók 

esetében a hordozók méretre vágása után a felületüket etanollal, majd nagytisztaságú 

desztillált vízzel tisztítottam meg, majd megszárítottam őket. Az üveghordozók esetében a 

mikroszkóp tárgylemezeket üvegvágóval kettévágtam (a kialakított üveglapok mérete: 3,8 × 

2,6 cm), majd a következő tisztítási lépéseket alkalmaztam: 

Az üveglapot először „Ultra” mosogatószeres vízben mostam, majd nagytisztaságú desztillált 

vízzel leöblítettem, és papírvattával leitattam róla a nedvességet. Ezután 10 V/V%-os kénsav 

vizes oldatában mostam, ezt újabb öblítés követte nagytisztaságú desztillált vízzel, majd 

leitatás papírvattával. Végül a hordozó mindkét oldalát áttöröltem izopropanollal átitatott 

papírvattával, leöblítettem először izopropanollal, majd nagytisztaságú desztillált vízzel, és 

szárítószekrényben 70 °C-on megszárítottam. 

4.2.2. Prekurzor szolok előállítása 

Kompakt szilika védőréteg kialakításához alkalmazott prekurzor szol: 

A szilika bevonatok kialakításához alkalmazott prekurzor szolt tetraetil-ortoszilikát (TEOS) 

kiindulási vegyület savkatalizált szabályozott hidrolízisével és polikondenzációjával állítottam 

elő, etanolos közegben. Kimértem 38,5 ml etanolt, majd folyamatos kevertetés közben 10 ml 

0,01 M-os hidrogén-klorid oldatot adagoltam hozzá. Egy részletben hozzáadtam 31 ml TEOS-

t, majd az így kapott átlátszó és színtelen elegyet 1 órán át szobahőmérsékleten kevertettem. 

A szolt legalább 1 napig öregítettem a felhasználás előtt, és legfeljebb két héten belül sor 

került a bevonatképzésre (a különböző ideig öregített szolok alkalmazásával a kialakított 

bevonatok vastagsága kis mértékben változik, azonban ezek a különbségek a szilika védőréteg 

esetében nem befolyásolják jelentősen a végső minták fontos tulajdonságait). Felhasználás 

előtt a prekurzor szolt 25 °C-on tároltam egy inkubálószekrényben. 

Pórusos titán-dioxid bevonatok kialakításához alkalmazott prekurzor szolok: 

A prekurzor szolokat titán(IV)-butoxid vagy titán(IV)-izopropoxid kiindulási vegyület 

savkatalizált szabályozott hidrolízisével és polikondenzációjával állítottam elő, etanolos 

közegben. Három különböző pórusrendszerű TiO2 bevonatot alakítottam ki, amelyek esetében 

a prekurzor szol eltérő pórusképző anyagot (cetil-trimetil-ammónium-bromidot (CTAB), 
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Pluronic P123 blokk kopolimert (P123) és polivinil-pirrolidont (PVP)) tartalmazott. A 

későbbiekben a bevonatokat egymástól az alkalmazott pórusképző anyag szerint fogom 

megkülönböztetni, a jelölések: TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) minták. (Az így jelölt 

minták esetében a TiO2 bevonatot minden esetben szilika védőréteggel ellátott üveghordozón 

alakítottam ki, kivéve, ahol külön kiemelem az ettől való eltérést.) 

Az ezüsttel adalékolt TiO2 minták közül az egyik típusú bevonat úgy készült, hogy az 

AgNO3-ot közvetlenül a prekurzor szolhoz adtam, amely P123 pórusképző anyagot is 

tartalmazott. Ezeket a bevonatokat a továbbiakban TiO2(P123_Ag) mintákként fogom jelölni. 

TiO2(CTAB) bevonat kialakításához alkalmazott prekurzor szol:[51]  

0,783 g cetil-trimetil-ammónium-bromidot (CTAB) adtam 27,8 ml etanolhoz, és folyamatos 

kevertetés mellett megvártam a CTAB teljes feloldódását. Ezután 5,9 ml titán(IV)-butoxidot, 

majd 0,35 ml 65%-os salétromsavat, és 250 μl nagytisztaságú desztillált vizet adtam a 

rendszerhez. A kapott átlátszó, homogén, enyhén sárga színű elegyet 60 °C-on, 2 órán át 

kevertettem. A bevonatot 1 napos szolból készítettem, előtte a prekurzor szolt 25 °C-on 

inkubáló szekrényben tároltam. 

TiO2(P123) bevonat kialakításához alkalmazott prekurzor szol:[53] 

2,5 g Pluronic P123 blokk kopolimert (P123) adtam 25 ml etanolhoz, és folyamatos 

kevertetés mellett megvártam a P123 teljes feloldódását. Ezután 3,75 ml titán(IV)-

izopropoxidot, és 1,25 ml acetil-acetont adtam az elegyhez, majd 1 órán keresztül kevertettem 

a rendszert. Hozzáadtam az elegyhez 0,5 ml nagytisztaságú desztillált vizet, majd 30 percig 

ultrahangfürdőn rázattam. Ezután a szolt 1 órán át szobahőmérsékleten kevertettem, homogén, 

sárga színű szolt kaptam. A bevonatot 1 napos szolból készítettem, előtte a prekurzor szolt 25 

°C-on inkubáló szekrényben tároltam. 

TiO2(PVP) bevonat kialakításához alkalmazott prekurzor szol:[55] 

1 g polivinil-pirrolidont (PVP) folyamatos kevertetés mellett feloldottam 15 ml etanolban. 

Ezután 0,475 ml nagytisztaságú desztillált vizet, 0,135 ml 37%-os hidrogén-klorid oldatot, 

majd 11 ml titán(IV)–butoxidot adtam a rendszerhez. A kapott homogén, enyhén sárga színű 

elegyet 2 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettem. A bevonatot 1 napos szolból 

készítettem, előtte a prekurzor szolt 25 °C-on inkubáló szekrényben tároltam. 

TiO2(P123_Ag) bevonat kialakításához alkalmazott prekurzor szol:[51] 

2,5 g Pluronic P123 blokk kopolimert (P123) adtam 25 ml etanolhoz, és folyamatos 

kevertetés mellett megvártam a P123 teljes feloldódását. Ezután 3,75 ml titán(IV)-

izopropoxidot, és 1,25 ml acetil-acetont adtam az elegyhez, majd 1 órán keresztül kevertettem 

a rendszert. Hozzáadtam az elegyhez 0,25 ml nagytisztaságú desztillált vizet, majd 0,25 ml 5 
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M koncentrációjú AgNO3 vizes oldatát is, ezt követően pedig 30 percig ultrahangfürdőn 

rázattam. Ezután a szolt 1 órán át szobahőmérsékleten kevertettem, homogén, sárga színű 

szolt kaptam. Ezt közvetlenül követte a bevonatképzési lépés. 

4.2.3. Bevonatok kialakítása 

A bevonatképzést mártásos (dip coating), illetve forgótárcsás módszerrel (spin coating) 

végeztem a prekurzor szolokból a megtisztított hordozók felületére.  

Mártásos módszerrel végzett bevonatképzés: 

A mártásos módszerrel egyforma vastagságú, homogén és egybefüggő réteget alakíthatunk ki 

a hordozó mindkét oldalán. A módszer előnye, hogy egyszerű, gyors, a vastagság a kihúzási 

sebességgel könnyen szabályozható, és jól reprodukálható a bevonatképzés.  Bizonyos 

vizsgálatok esetében egy speciális mintatartó segítségével, amely lefedte az üveglapok egyik 

oldalát, kialakítottam olyan mintákat is, amikor csak az egyik oldalra került bevonat. 

A bevonatképzést egy réteghúzó készülékkel (Plósz Mérnökiroda Kft.) végeztem, amely 

képes a hordozót egyenletes sebességgel beleengedni, majd kiemelni a prekurzor szolból (a 

minta a készülék karján egy csipesszel van rögzítve, és a prekurzor szol folyadékszintjére 

merőlegesen merül bele, majd emelkedik ki). A beállított réteghúzási sebességek: 

• SiO2 és TiO2(PVP) bevonatok kialakítása: 6 cm/perc 

• TiO2(CTAB), TiO2(P123), TiO2(P123_Ag) bevonatok kialakítása: 12 cm/perc 

A mintákat szobahőmérsékleten, levegőn szárítottam, majd egy hőkezelési lépés következett. 

Forgótárcsás módszerrel végzett bevonatképzés: 

Bizonyos színezékdegradációs mérések esetében előnyösebb, ha csak a hordozó egyik oldalán 

alakítunk ki bevonatot, emiatt előállítottam mintákat a forgótárcsás módszer (spin coating) 

segítségével is, egy SCS 6808 Spin Coater berendezéssel. A módszer során csak a hordozó 

egyik oldalán alakul ki bevonat, és a rétegvastagság a pörgetési sebességgel szabályozható. 

A hordozót (illetve második réteg felvitele esetében a szilika védőréteggel bevont üveglapot, a 

bevonattal ellátott oldalával felfelé) a készülék mintatartójára helyeztem, amely vákuum 

kialakításával azt rögzítette, miközben felpörgette egy adott sebességre. A mintateret egy 

műanyag fedél fedte le a pörgetés alatt. A beállított program: a minta 20 s felpörgetési idő 

után éri el a megadott fordulatszámot, ezen a fordulatszámon marad 60 s-on keresztül, majd 5 

s alatt lelassul és megáll. A bevonatképzés során a prekurzor szolból automata pipettával 20 

μl-t szívtam fel, és amikor a minta pörgési sebessége elérte a kívánt fordulatszámot, a minta 

közepére cseppentettem a szolt a mintatér fedelén kialakított nyíláson keresztül. A mintákat 

szobahőmérsékleten, levegőn szárítottam, majd ez követte a hőkezelési lépés. 

A különböző bevonatok esetén a megfelelő rétegvastagság kialakítása érdekében eltérő 

fordulatszámokat állítottam be:  
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• SiO2 bevonatok kialakítása: 8500 rpm 

• pórusos TiO2 bevonatok (beleértve a TiO2(P123_Ag) mintákat) : 6000 rpm 

Hőkezelés: 

A bevonatképzési lépést követően a mintákat szárítottam, így gél állapotú rétegek alakultak 

ki, majd egy hőkezelési lépés következett. A hőkezelés magasabb hőmérsékletén 

végbemennek a végső polikondenzációs reakciók, elbomlanak a szerves szennyezők és 

adalékanyagok, a réteg zsugorodik és keményebbé válik, így kialakul a bevonatok végső 

összetétele és szerkezete. A TiO2 bevonatok esetében a templátanyagok eltávoznak a 

rendszerből, ezáltal létrejön a mezopórusos szerkezet, valamint kristályos szerkezet alakul ki. 

A minták hőkezelését Nabertherm B170 és B180 típusú kemencékben végeztem el. A 

mintákat kerámiakádakba helyeztem (csak a minták alja és teteje ért a kerámiaedény falához, 

és a forgótárcsás módszerrel kialakított minták esetében a bevonattal ellátott oldalával felfelé 

helyeztem a kádakba a mintákat), és így tettem a kemencébe. A kétrétegű minták esetében az 

első kompakt szilika védőréteg felvitele után megtörtént a minták hőkezelése, majd ezután 

egy újabb bevonatképzési és hőkezelési lépés következett a második réteg kialakításához. A 

hőkezelési paramétereket (2. táblázat) úgy választottam meg, hogy az így kialakított 

bevonatok megfelelő stabilitással és kristályossággal rendelkezzenek, és ne következzen be 

túl nagy mértékű zsugorodás a hőkezelés során. 

2. táblázat: Az alkalmazott hőkezelések paraméterei 

Bevonat neve Felfűtési idő 
Hőkezelési 

hőmérséklet 

A hőkezelési 

hőmérsékleten 

tartás ideje 

SiO2 20 perc 450 °C 30 perc 

TiO2(CTAB) 85 perc 450 °C 30 perc 

TiO2(P123) 90 perc 480 °C 60 perc 

TiO2(PVP) 90 perc 480 °C 60 perc 

TiO2(P123_Ag) 90 perc 480 °C 60 perc 

4.2.4. Ezüst adalékolás, egyéb utókezelések 

A fent bemutatott TiO2(P123_Ag) mintákon kívül készítettem ezüsttel adalékolt bevonatokat 

egy másik ezüst adalékolási módszerrel, melynek során a kialakított TiO2(CTAB), 

TiO2(P123) és TiO2(PVP) mintákat AgNO3 vizes oldatában impregnáltam, majd további 

utókezelési lépésekben elvégeztem a felületen jelen lévő ezüst-ionok redukcióját. Két 

különböző koncentrációjú impregnáló oldatot alkalmaztam a kísérletek során: a 

koncentrációkat (1,00 és 0,03 M) a kutatócsoportban végzett korábbi eredmények [51] alapján 

választottam meg, annak érdekében, hogy eredményeim a korábbi kutatási adatokkal is 

összevethetőek legyenek. Az impregnálást a réteghúzó berendezéssel végeztem, a mintákat 

adott ideig 0,03 vagy 1 M-os AgNO3 oldatban tartottam, majd kiemeltem az oldatból, mindkét 
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oldalukat nagytisztaságú desztillált vízzel leöblítettem, és szobahőmérsékleten, levegőn 

szárítottam. A beengedés sebessége 1 cm/perc, és a kihúzás sebessége 12 cm/perc volt. 

Ezután a mintákat egy újabb hőkezelési lépésnek tettem ki, a következő program szerint: 5 

°C/perc felfűtési sebesség 60 °C-ra, 60 °C-on 30 perc hőkezelés, majd szintén 5 °C/perc fűtési 

sebesség 450 °C-ra, és 450 °C-on 30 perc hőkezelés. Ezalatt az ezüst ionok egy része 

termikus úton elemi ezüstté redukálódott. Az impregnálási módszerrel ezüsttel adalékolt 

mintákat a következő módon fogom a továbbiakban jelölni: TiO2(CTAB)-0,03Ag a 0,03 M-os 

AgNO3 oldatban impregnált minták esetében, és TiO2(CTAB)-1Ag a 1 M-os AgNO3 oldatban 

impregnált minták esetében (és hasonlóan a többi típusú pórusos TiO2 minta esetében). 

Mivel később az XPS vizsgálatok kimutatták, hogy az ezüst nem csak elemi, hanem ezüst-

ionok formájában is jelen van a felületen, a további redukció érdekében közvetlenül a 

fotoaktivitás tesztek elvégzése előtt a mintákat UV lámpa alatt kezeltem (Phillips CLEO HPA 

400 S, 400 W UV-A izzó, ~25 cm minta-izzó távolság és ~47 W cm
-2

 intenzitás mellett 10 

perces besugárzás). 

4.3. UV-Vis spektroszkópia, vékonyréteg optikai modell illesztés 

A minták optikai jellemzésére, a bevonatok törésmutatójának és rétegvastagságának 

meghatározására UV-Vis spektroszkópiai módszert alkalmaztam. Az üveghordozók tisztítása 

és az egyes rétegfelviteli lépések után a bevonattal ellátott minták transzmittancia spektrumait 

egy Analytic Jena Specord 200–0318 típusú UV-Vis spektrofotométerrel vettem fel, a 350-

1100 nm-es hullámhossztartományban. A mérések során a referencia a levegő volt, a 

pásztázási sebesség 10 nm s
-1

, a felbontás 1 nm. A kvarcüveg-hordozókon kialakított TiO2 

bevonatok esetében ugyanilyen beállításokat alkalmaztam, azzal a kivétellel, hogy a 

transzmittancia spektrumokat 190-1100 nm-es hullámhossztartományban vettem fel. A 

bevonatok mérése során úgy helyeztem el őket a berendezés mintatartójába, hogy a beeső 

fény merőlegesen érkezzen a mintára.  

A bevonatok törésmutatóját (632,8 nm-en) és rétegvastagságát egy vékonyréteg optikai 

modell illesztés segítségével határoztam meg (Hild-modell [122]). Az illesztés előtt a 

bevonatok transzmittancia spektrumán egy korrekciós lépést végeztem el: ehhez az 

üveghordozóról a bevonatképzés előtt felvett transzmittancia spektrum adatsort használtam 

fel. Ezzel a korrekciós lépéssel az üveghordozó kis mértékű elnyeléséből adódó hibát vesszük 

figyelembe [122]. Az alkalmazott vékonyréteg optikai modellek egyforma, homogén 

rétegeket feltételeznek a hordozó mindkét (mártásos módszerrel készült bevonatok), vagy 

pedig csak az egyik (forgótárcsás módszerrel készült bevonatok) oldalán, továbbá különböző 
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egyenletrendszereket alkalmaztam az egy- és kétrétegű minták esetében is. Az illesztés a 

Levenberg-Marquardt algoritmust [123] alkalmazza.  

A függvényillesztés elvégzése során meg kell adni a paraméterek kezdőértékét, melyet 

követően iterálások segítségével kapjuk meg a transzmittancia spektrumra illeszkedő elméleti 

függvény kiszámított paramétereit, köztük a bevonat törésmutatóját és vastagságát. Az 

alkalmazott vékonyréteg optikai modellek paraméterei a 3. táblázatban láthatóak. 

3. táblázat: Vékonyréteg optikai modell illesztés paraméterei 

Egyrétegű modell 

Paraméter Jelentése Beállított kezdőérték 

n0 bevonat effektív törésmutatója  
SiO2 védőréteg: 1,4 

TiO2 bevonatok: 1,5-2 

d 
nanométerben vett rétegvastagság 

századrésze  

SiO2 védőréteg: 2 

TiO2 bevonatok: 1 – 1,5 

q 

 

bevonat diszperziós tényezője 

 

0 

g 

mélységi inhomogenitás: g = (nf/na)
0,5

, ahol nf 

a bevonat felső, levegő felőli, na a bevonat 

hordozó felőli oldalán mérhető törésmutató  

1 

Kétrétegű modell 

n1 Levegő felőli réteg törésmutatója 
1,5-2 (TiO2 bevonatok 

esetében) 

n2 Hordozó felőli réteg törésmutatója 1,4 (SiO2 védőréteg esetében) 

d1 Levegő felőli réteg vastagsága 
1-1,5 (TiO2 bevonatok 

esetében) 

d2 Hordozó felőli réteg vastagsága 2 (SiO2 védőréteg esetében) 

q1 Levegő felőli réteg diszperziós tényezője 0 

q2 Hordozó felőli réteg diszperziós tényezője 0 

A modellparaméterek közül meg kellett adni a hordozó törésmutatóját és diszperziós faktorát 

is (ezek az értékek az iterálás során rögzítve maradtak, nem változtak). Az alkalmazott 

üveghordozók esetében a törésmutató értékét 1,519-nek (ezt az értéket előzetesen határoztuk 

meg az alkalmazott Menzel-Gläser típusú üveghordozókra, pásztázó szögű reflektométerrel 

632,8 nm-en mérve), a diszperziós faktor értékét pedig 0,3-nak rögzítettem. 

Az illesztés jósága a redukált χ2 paraméterrel jellemezhető: az illeszkedést akkor fogadtam el 

megfelelőnek, amennyiben az értéke 10
-7

 vagy ennél kisebb nagyságrendű értéket mutatott. 

Ellenkező esetben, illetve ha a kapott eredményeket nem ítéltem reálisnak, megváltoztattam a 

kiindulási paraméterek értékét, és újabb iterálást indítottam el. 

A porozitást a törésmutatóból a Lorentz-Lorenz egyenlettel (21) számítottam ki [124]: 

𝑛𝑒𝑓𝑓
2 −1

𝑛𝑒𝑓𝑓
2 +2

=  𝛼 ∗  
𝑛𝑣á𝑧

2 −1

𝑛𝑣á𝑧
2 +2

+ (1 −  𝛼) ∗  
𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő

2 −1

𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő
2 +2

      (21) 
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Ahol neff a bevonat vékonyréteg modell-illesztéssel meghatározott effektív törésmutatója; nváz 

a pórusos bevonat vázának a törésmutatója, tehát jelen esetben a TiO2 irodalmi törésmutató 

értéke (2,4 [125]); nlevegő = 1 a levegő törésmutatója, és α a térkitöltési tényező, ami 

megmutatja, hogy a TiO2 váz a térfogat mekkora hányadát teszi ki. Így (1-α)*100% értéke 

megadja a porozitást (P %).  

A bevonatok tiltott sáv energiáját is kiszámoltam kvarcüveg hordozókon kialakított TiO2 

bevonatok abszorbancia spektrumai alapján. A minták előállítása során legtöbbször 

alkalmazott üveghordozó anyaga nátronüveg, amely elnyelést mutat UV tartományban, ez 

pedig hibát okozna a tiltott sáv energia számolása során: emiatt volt szükséges a kvarcüveg 

hordozók alkalmazása ezekhez a vizsgálatokhoz. Anatáz kristályfázis esetében az irodalmi 

források általában indirekt tiltott sávot feltételeznek [126]. Ebben az esetben az abszorbancia 

adatsorok alapján elkészíthető a Tauc diagram: ez a (αhν)
0,5

 értékeket ábrázolja a fény 

energiájának függvényében, ahol α = 2,303*A/t;  A: a mért abszorbancia; t a minta 

vastagsága. A meredek szakaszra illesztett egyenes x tengellyel vett metszéspontja megadja a 

tiltott sáv energia értékét. [126] Ellenőrzésképpen az abszorbancia adatsorok alapján direkt 

tiltott sávot feltételezve is készítettem Tauc diagramokat ((αhν)
2
 vs. hν), ebben az esetben 

azonban nem volt megfigyelhető jellemző meredek szakasz. 

4.4. Ellipszometria, ellipszometriai-porozimetria 

Egyes mintákat (mártásos módszerrel készült TiO2(P123) és TiO2(PVP) bevonatok) szilícium 

hordozók felületén is kialakítottam, annak érdekében, hogy ellipszometria és ellipszometriai-

porozimetria méréseket végezhessek rajtuk, és meghatározzam a bevonatok vastagságát, 

törésmutatóját, porozitását és pórusméreteloszlását. A mérések a Semilab PS-2000 

ellipszometriai mérőműszerrel történtek. Ellipszometriai méréssel meghatározhatóak a minták 

optikai tulajdonságai, rétegvastagsága és porozitása az összes (nyílt és zárt) pórusokra 

vonatkozóan. Az ellipszometriai-porozimetria mérések segítségével információt kaphatunk a 

nyílt pórusokra vonatkozó porozitásról, pórusok méretéről és esetenként az alakjáról is. Az 

ellipszometriai-porozimetria mérések során a mintákat egy gőzkamrába helyeztük előkezelés 

után: a gőzadszorpciós készülékhez egy ellipszométer kapcsolódik, és így az adszorpció során 

bekövetkező törésmutató változást az ellipszométerrel mértük, ebből határoztuk meg az 

adszorpciós izotermákat. A mérés megkezdése előtt a mintákat 175 °C-on hőkezeltük 20 

percig, a megfelelő deszorpció érdekében. A méréseket 60°-os szög mellett, 275,6-968,8 nm-

es hullámhossz tartományban, 21 °C-on végeztük, az adszorbeált anyag toluol volt. A 

bevonatok vastagság és effektív törésmutató értékeit a Tauc-Lorentz oszcillációs modell 

alapján határoztuk meg. [127] A pórusméreteloszlást mezopórusok esetében a módosított 
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Kelvin-egyenlettel [128], mikropórusok esetében pedig a Dubinin-Radushkevich modellel 

[129] számítottuk. 

4.5. Röntgendiffrakció (X-ray Diffraction, XRD) 

A TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 minták kristályszerkezetéről röntgendiffrakciós mérésekkel 

szereztem információt. A mérésekhez egy Philips PANalytical X’pert Pro készüléket 

használtam, amely monokromatikus Cu-Kα-sugárzással (λ = 0,15418 nm) működik.  

Az XRD méréseket elsőként TiO2 bevonatokon kezdtem, később pedig a bevonatok 

modellezésére készített pormintákat is vizsgáltam. Utóbbira azért volt szükség, mivel a TiO2 

bevonatokon végzett mérések esetében a spektrumon csak egy alacsony intenzitású jel volt 

megfigyelhető 2Θ = 25°-nál, amely anatáz kristályfázis jelenlétére utal. Ezek a nagyon 

vékony, 100 nm körüli vastagságú bevonatok csak gyenge jelet adtak, amely nem elég a 

kristályszerkezet megfelelő jellemzésére. A jobb eredmények elérése érdekében a bevonatok 

modellezésére pormintákat állítottam elő: a TiO2(CTAB) és TiO2(P123_Ag) bevonatok 

kialakításához alkalmazott prekurzor szolokat 24 óráig szárítottam szobahőmérsékleten, így 

gél alakult ki belőlük. A gél mintákat ezután egy hőkezelési lépésnek vetettem alá: 

alkalmaztam a bevonatok előállításának megfelelő hőkezelési hőmérsékletet, illetve 

magasabb, 600 °C-os hőmérsékletet is. Az ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok modellezésére 

az így kialakított TiO2(CTAB) típusú pormintákat a megfelelő koncentrációjú (0,03, illetve 1 

M) AgNO3 oldatban impregnáltam, leszűrtem, majd szobahőmérsékleten szárítottam őket, 

végül ugyanolyan hőkezelésnek vettettem alá, mint amit a pormintáknak megfelelő ezüsttel 

adalékolt bevonatoknál alkalmaztam. A méréseket 4-84° közötti 2Θ tartományban végeztem, 

lépésköz: 0,0167°, pásztázási sebesség: 5 s/lépés.  

4.6. Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (High Resolution Transmission 

Electron Microscopy, HRTEM) 

Ezüst nélküli, illetve ezüsttel adalékolt pórusos TiO2 bevonatokról is készültek transzmissziós 

elektronmikroszkóp (TEM) és nagy felbontású transzmissziós elektronmikroszkóp (HRTEM) 

felvételek, egy 0,17 nm térbeli felbontású, 300 kV-on üzemeltetett JEOL 3010 HRTEM 

műszerrel. A mérésekhez szilícium hordozóra felvitt bevonatokat alkalmaztam, melyről 

keresztmetszeti felvételek készültek mechanikai és ionsugárral végzett vékonyítás után. A 

mintaelőkészítés során két különböző mintát ragasztottak össze, majd együtt történt a 

vékonyítás, és a felvétel készítése is a bevonat-párról [130]. A keresztmetszeti TEM 

felvételek információt adnak a bevonatok vastagságáról és szerkezetéről. A Tridiem GATAN 

képszűrővel ellátott mikroszkóp lehetővé tette elektron energiaveszteségi spektroszkópiai 

(Electron Energy Loss Spectroscopy, EELS) mérések elvégzését is, és energiaszűrt TEM 
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felvételek készítését. A HRTEM felvételek segítségével meghatározható a kristályfázis, ehhez 

gyors Fourier-transzformációt (Fast Fourier Transformation, FFT) alkalmaztak. A P123 

templátanyaggal készült ezüst nélküli és ezüsttel adalékolt mintákról energia diszperzív 

röntgen spektroszkópiás (Energy-dispersive X-ray Spectroscopy, EDS) elemtérképeket is 

felvettünk, ehhez egy 200 kV-on üzemeltetett Cs-korrigált FEI Themis pásztázó-

transzmissziós elektronmikroszkópot alkalmaztunk.  

4.7. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) 

A bevonatok felületi és tömbi kémiai összetételét röntgen fotoelektron spektroszkópiával 

(XPS) jellemeztük, egy speciális előfékezéses hengeres tükör analizátor (DESA 105 típusú, 

Staib Instruments Ltd., detektor felbontás: 1,5 eV) és alumínium anódos röntgenforrás 

alkalmazásával. A mérés előtt a minták felületét a levegőből adszorbeált szennyezőktől meg 

kellett tisztítani, emiatt a bevonatokat enyhe körülmények közötti (1 keV, az ionsugár súrlódó 

szöge 75°) argonnal való porlasztásnak vetették alá. A háttérnyomás 2 × 10
-9

 mbar volt, 

melyet 2,5 × 10
-7

 mbar-ra emeltek az argon ionbombázás alatt. A mért XPS spektrumok 

alapján azonosíthatjuk a rétegben előforduló elemeket, illetve azt is, hogy ezen elemek milyen 

kémiai kötésekben léteznek a mintában. A következő fő XPS vonalakat rögzítettük a mérés 

során: 531,7 eV-nál O-1s; 497,4 eV-nál Na-KLL Auger; 454 eV-nál Ti-2p 3/2; 368,4 eV-nál 

Ag-3d 5/2; 284,8 eV-nál C-1s; 99,8 eV-nál Si-2p (a mérést 0,1 eV lépésközzel és 1000 ms 

tartózkodási idő/adatpont beállítás mellett végezték). A spektrumok kiértékelése a CasaXPS 

programmal történt. A minta feltöltődése miatt az XPS csúcsok energia eltolódást 

szenvednek, erre egy korrekciót kellett végezni, amihez a szénhidrogén C-1s csúcsot, és 284,8 

eV-os referencia értéket használtak. A csúcsok elemzése során Gauss-Lorentz csúcsillesztést 

alkalmaztak. Az elemi összetételt Shirley-féle háttérlevonás elvégzése után a csúcsok alatti 

területből határozták meg, homogén modellt feltételezve. Az alkalmazott érzékenységi 

faktorok irodalmi forrásból származnak [131].  A meghatározott atomszázalék at% értékek a 

felület átlagos kémiai összetételét mutatják egy kb. 5 mm átmérőjű területen, 3 nm-es 

információs mélység mellett. A bevonatok felületi összetétele és a mélységi koncentráció 

profil is meghatározásra került. A tömbi értékek meghatározásához argonnal végzett 

porlasztást (szintén 1 keV-os, ionsugár súrlódó szöge 15°) alkalmaztak, amely 3-5 nm 

mélységben lemarta a minta felületét, majd ezt követően vették fel az XPS spektrumot. 

4.8. Rutherford visszaszórási spektrometria (Rutherford Backscattering Spectrometry, 

RBS) 

Az ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok (TiO2(P123)-0,03Ag, TiO2(P123)-1Ag, 

TiO2(P123_Ag): mindegyik szilika védőréteggel ellátott üveghordozón, forgótárcsás 
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módszerrel kialakítva) ezüsttartalmát Rutherford visszaszórási spektroszkópia segítségével 

határoztuk meg. Az ezüsttartalom kiszámításához a méréseket referencia mintákon is 

elvégeztük, ezek üveg, szilika védőréteggel bevont üveg és szilika védőréteggel ellátott 

üvegen kialakított TiO2(P123) minták voltak. Az RBS mérések segítségével információt 

nyerhetünk az anyag szerkezetéről és összetételéről, az atommagokon szóródó nagy energiájú 

ionok (alfa-részecskék: 
4
He

+
) segítségével: a visszaszórt ionok energiája és szóródási szöge 

függ a szórócentrum atom tömegétől. A méréseket egy kéttengelyű goniométert tartalmazó 

szórási kamrában végezték, melyhez egy 5 MV gyorsítófeszültségű Van de Graaff 

részecskegyorsító volt csatlakoztatva. Az 1 MeV-os 
4
He

+
 analizáló ionsugarat egy 0,5 mm × 

0,5 mm-es területre irányították a minta felületén két négy-szektoros rést alkalmazva, 

miközben a sugár divergenciáját 0,06° alatt tartották. Az ionáramot transzmissziós Faraday-

kalitka segítségével mérték. A vákuum a szórási kamrában 1 × 10
-4

 Pa volt. A szénhidrogén 

lerakódás csökkentésére folyékony nitrogénnel hűtött csapdákat helyeztek el a sugár útjába és 

a kamra falain. A visszaszórt He
+
 ionokat ORTEC felületi záróréteges detektorral mérték, 

mely a Cornell geometria szerint volt elhelyezve 165°-os szórási szögnél. A detektáló 

rendszer energiafelbontása 16 keV volt. A spektrumokat a minták 7° és 60°-os dőlési szögénél 

vettük fel. A mért RBS spektrumokat az RBX spektrum szimulációs szoftver [132] 

segítségével értékeltük ki. 

4.9. Nedvesedés mérés 

A minták nedvesedési tulajdonságait, beleértve a TiO2 bevonatok UV reszponzív nedvesdési 

viselkedését, vízperemszög mérések segítségével jellemeztem. Összehasonlítottam a 

különböző szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon kialakított TiO2 bevonatok 

nedvesedési tulajdonságait, valamint vizsgáltam a szilika védőréteg jelenlétének és az ezüst 

adalékolás szerepét is.  

A bevonatokon haladó és hátráló vízperemszögeket mértem egy peremszögmérő készülék 

(drop shape analyzer DSA30, KRÜSS GmbH) segítségével. A mérésekhez nagytisztaságú 

desztillált vizet alkalmaztam. A méréseket az ülőcsepp módszer segítségével végeztem, 

melynek során egy adott térfogatú cseppet helyezünk a bevonat vízszintes felületére, és az így 

kialakított csepp alakjáról felvett képet analizáljuk. A mintákat egy zárt kamrába helyeztem, 

amelyben a relatív páratartalmat 85% felett tartottam (szintén nagytisztaságú desztillált vízzel 

átitatott vattákat helyeztem a kamrába, melyek a párolgással alakítják ki a kívánt magas 

páratartalmat), annak érdekében, hogy a mérés során a párolgás minél kisebb hibát okozzon. 

A méréseket szobahőmérsékleten (25 ± 2 °C) végeztem. Az ülőcsepp mérések során először 

egy 10 µL térfogatú cseppet alakítottam ki a bevonat felszínén, ekkor mértem a haladó 
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peremszöget (ΘA), majd a cseppből visszaszívtam 5 µL-t, és így mértem a hátráló peremszög 

értéket (ΘR). Minden mintán legalább 3 cseppet alakítottam ki ilyen módon. A peremszög 

hiszterézist (H) a haladó és hátráló peremszögek különbségeként számítottam: H = ΘA – ΘR. 

Az összetartozó haladó és hátráló peremszög értékekből egyensúlyi, úgynevezett Young 

peremszöget számoltam a Wolfram-Faust egyenlet segítségével [133]: ΘYoung = arccos((cos 

ΘA + cos ΘR)/2). 

A bevonatok fotoreszponzív nedvesedési viselkedését is tanulmányoztam: meghatároztam a 

haladó és hátráló peremszögeket adott idejű UV illetve látható fényű bevilágítások után is. A 

minták bevilágítására két látható fényű LED izzót (GE 93,845 57 W LED izzók, emissziós 

maximum: 600 nm, távolság a fényforrás és a minták között: 18 cm, fényintenzitás: 0,47 mW 

cm
−2

), illetve egy UV-A fényű lámpát (Phillips CLEO HPA 400 S, 400 W UV-A lámpa, 

emissziós maximum: 365 nm, távolság a fényforrás és a minták között: 30 cm, intenzitás: 

47,1 mW cm
−2

) használtam. A látható fényű bevilágítás során a mintákat egy zárt dobozba 

helyeztem, amelyben egy középen elhelyezett mintatartóba állítottam a bevonatot, és 

kétoldalról egyszerre megvilágítottam egy-egy látható fényű izzóval (minta-izzó távolság 

mindkét irányban 18 cm, a fény merőlegesen érkezett a bevonat síkjára). Az UV megvilágítás 

során a mintát vízszintesen egy Petri-csészébe helyeztem, majd felülről világítottam meg az 

UV lámpával. A bevilágítások után mindig azonnal sor került a vízperemszög-mérésre.  

4.10. Színezékadszorpció és -deszorpció 

A TiO2 bevonatok pórusrendszerébe különböző színezékmolekulákat adszorbeáltam: az 

színezékfelvétel tanulmányozásával egyrészt információkat nyerhetünk a minták felületi 

tulajdonságairól és pórusrendszeréről, másrészt pedig a színezékkel impregnált mintákat a 

fotodegradációs tesztekben is alkalmaztam. A színezékekkel végzett vizsgálatok során 

rodamin 6G (R6G) és metilénkék (MB) kationos színezékeket, valamint metilnarancs (MO) 

anionos színezékeket alkalmaztunk. 

Vizsgáltam a színezékek adszorpcióját a bevonatok pórusrendszerébe: ezen mérések során a 

mintákat a színezékek vizes oldatában impregnáltuk. Előkísérletek során vizsgáltam a 

különböző színezékek adszorpcióját különböző pH-jú, 10
-3

 M-os vizes oldatokból: a kationos 

színezékek esetében (R6G, MB) a bevonatok nem mutattak jelentős színezék adszorpciót a 

színezékoldatok kiindulási, alacsonyabb pH értékein (pH = 6 a R6G oldat és pH = 4,5 a MB 

oldat esetében), ezzel szemben a legnagyobb mértékű színezékfelvételt a pH = 9-11 

tartományban mutatták. A magas pH elősegíti a kationos színezékek adszorpcióját a TiO2 

felületén, mivel ilyen pH értéken a TiO2 felülete negatívan töltött, és így a pozitív kationok 

erősen kötődhetnek hozzá [87,96]. Ezzel szemben az előkísérletek megmutatták, hogy az 
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anionos MO színezék nem mutatott adszorpciót a minták felületén, alacsony és magas pH 

értékeken sem. Emiatt a további vizsgálatok során csak a R6G és MB színezékek 

adszorpcióját tanulmányoztam, a színezékoldatok koncentrációja 10
-3

 M volt, a pH-t pedig 

10-es értékre állítottam NH3 oldat segítségével. 

A bevonatok impregnálása során a mintákat a színezékoldatba mártottam, adott ideig benne 

tartottam az oldatban, majd kiemeltem őket. Az ismételhetőség érdekében minden esetben az 

impregnálást ugyanolyan körülmények között végeztem, a réteghúzáshoz is alkalmazott 

berendezés karjába fogtam be a mintákat, amely biztosította a függőleges bemerítést, és az 

állandó sebességet: a bemerítési és a kihúzási sebesség egyaránt 10 cm/perccel történt, a 

bemerülés ideje pedig 2 perc volt. Az impregnálást követően a mintákat leöblítettem 

nagytisztaságú desztillált vízzel annak érdekében, hogy a felületen feleslegben felhalmozódott 

színezékeket lemossam, és így csak a pórusok falán adszorbeálódott színezékmolekulák 

maradjanak a mintában.  A mintákat levegőn, szobahőmérsékleten szárítottam. A színezékkel 

impregnált minták abszorbancia spektrumát UV-Vis spektrofotométerrel vettem fel 350-900 

nm között. A mérések során a referencia a levegő volt, a pásztázási sebesség 10 nm s
-1

, a 

felbontás 1 nm. 

A TiO2 és az ezüsttel adalékolt TiO2 minták esetében ugyanúgy történtek a színezék 

impregnálás lépései, azzal az egy kivétellel, hogy az ezüsttel adalékolt minták esetében egy 

előkezelési lépést is alkalmaztam: ennek során a mintákat 10 percig megvilágítottam UV 

fénnyel (Phillips CLEO HPA 400 S, 400 W UV-A lámpa), annak érdekében, hogy az 

esetlegesen jelen lévő ezüst ionok redukciója megtörténjen. (A 10 perces időtartamot 

előkísérletek eredményei alapján választottam ki, melynek során különböző idejű 

bevilágításokat követve felvettem a minták abszorbancia spektrumát, és megfigyeltem, hogy 

10 percnél hosszabb idők esetén az abszorbancia már nem változott jelentősen.) 

Deszorpciós vizsgálatok:  

Annak érdekében, hogy meghatározzam a bevonatokban adszorbeált színezékmolekulák 

számát, az impregnált mintákon deszorpciós vizsgálatokat is végeztem. Ezen mérések során 

az impregnált bevonatot 30 ml desztillált vízbe helyeztem, és 1 óráig bemerítve tartottam, 

amely alatt beállt az egyensúly. Ezután a mintát kiemeltem, az így kapott színezékoldat 

abszorbancia spektrumát pedig felvettem 350-900 nm között. Az abszorpciós csúcs értékéből 

a Lambert-Beer törvény segítségével határoztam meg a színezékoldat koncentrációját, ebből 

pedig kiszámoltam a színezékmolekulák számát. Közelítésként úgy vettem, hogy az így 

kapott érték egyenlő az eredeti színezékkel impregnált bevonatokban adszorbeált 

színezékmolekulák számával. A számoláshoz a moláris abszorpciós koefficiens értékét ismert 

koncentrációjú színezékoldatok abszorbancia spektrumai alapján határoztam meg, melyeket 



47 
 

ugyanolyan mérési beállítások mellett vettem fel. A színezékoldatok mérése során 1 cm 

úthosszú kvarc küvettát alkalmaztam, a referencia nagytisztaságú desztillált víz volt, 10 nm s
-1

 

pásztázási sebességet, és 1 nm-es felbontást állítottam be. Mindegyik mintatípus esetében 3-3 

párhuzamos mérést végeztem.  

4.11. Fluoreszcencia anizotrópia 

A R6G színezékkel impregnált bevonatokat (szilika védőréteggel ellátott üveghordozón a 

mártásos módszerrel kialakított TiO2 minták) és 10
-6

 M-os vizes R6G színezékoldatot 

fluoreszcencia spektroszkópiával vizsgáltam. Ezen fluoreszcencia anizotrópia mérések során a 

színezékmolekulák mozgékonyságát kívántam tanulmányozni a különböző pórusszerkezettel 

rendelkező bevonatokban, összehasonlítva a színezékmolekulák oldatban való viselkedésével. 

A mérésekhez egy Perkin Elmer LS50 B típusú spektrofluorimétert alkalmaztam, a fényforrás 

egy Xenon lámpa volt. Az emissziós intenzitás spektrumokat 500-700 nm között vettem fel, 

470 nm-es gerjesztési hullámhossz mellett, 300 nm/perc szkennelési sebességgel. A 

bevonatok mérése során a rések szélessége 10 nm-es volt a gerjesztési oldalon és 20 nm-es az 

emissziós oldalon; az oldatok mérése esetén pedig 5 nm-es volt a gerjesztési oldalon és 5,5 

nm-es az emissziós oldalon. A színezék oldat mérését egy 1 cm úthosszú kvarc küvettában 

végeztem. A bevonatok mérése során a bevonatokat egy speciális, bevonatokhoz kialakított 

mintatartóba helyeztem, amely biztosította, hogy a fény merőlegesen érkezzen a minta síkjára. 

A hőmérséklet a mérések során 23 ± 1 °C volt. 

Az egyensúlyi fluoreszcencia anizotrópiát (r) melyet a (22) egyenlet definiál, a fent leírt 

paraméterekkel mértem azzal a különbséggel, hogy vertikálisan és horizontálisan polarizált 

polarizátorokat alkalmaztam a gerjesztési és az emissziós oldalon. 

𝑟 =
𝐼𝑉𝑉−𝐺∙𝐼𝑉𝐻

𝐼𝑉𝑉+2𝐺∙𝐼𝑉𝐻
      (22) 

ahol IVV a vertikálisan polarizált detektálással, IVH pedig a horizontálisan polarizált 

detektálással mért, mindkét esetben vertikálisan polarizált gerjesztés mellett felvett 

fluoreszcencia emissziós intenzitások. A G egy korrekciós faktor, amely a berendezés 

polarizációs torzításának korrekciójára szolgál: G értékének meghatározására megmértük a 

horizontálisan polarizált gerjesztést először vertikálisan, majd horizontálisan polarizált 

emissziós polarizátorokat alkalmazva a detektálásnál (G = IHV/IHH). 

4.12. Színezék fotodegradációs mérések 

A TiO2, illetve ezüsttel adalékolt TiO2 minták fotoaktivitását színezék fotodegradációs 

mérések segítségével jellemeztem, különböző mérési elrendezéseket alkalmazva: 

tanulmányoztam a színezék fotodegradációt mind a folyadék-szilárd, mind pedig a szilárd-
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levegő határfelületen. Az ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok esetében a fotoaktivitás tesztek 

megkezdése előtt közvetlenül a bevonatokat 10 perc UV bevilágításnak tettem ki az ezüst 

ionok redukciója érdekében [79,80] (Phillips CLEO HPA 400 S, 400 W UV-A fényű reflektor 

lámpa segítségével). A szilárd-levegő határfelületen végzett vizsgálatok során ez az UV 

kezelés közvetlenül a színezék-impregnálás előtt történt, majd a színezékkel impregnált 

minták megszáradása után azonnal megkezdtem a minták bevilágítását. A tesztek eredményei 

minden esetben legalább 3 párhuzamos minta eredményeinek az átlagából adódnak. 

4.12.1. Folyadék-szilárd határfelületen végzett fotodegradációs mérések 

A folyadék-szilárd határfelületen végzett fotodegradációs tesztek esetében a bevonatokat 

színezékoldatokba helyeztem, majd különböző idejű UV bevilágítások után felvettem az 

oldatok abszorbancia spektrumát. A mérés előkészítése során 25-25 ml 10
-5

 M koncentrációjú 

színezékoldatot (közeg: nagytisztaságú desztillált víz) helyeztem 6 db kristályosító csészébe, 

és felülről egy UV lámpával (Phillips CLEO HPA 400 S, 400 W UV-A lámpa, emissziós 

maximum 365 nm-en, minta-izzó távolság: 30 cm, fényintenzitás: 47,1 mW cm
−2

) 

világítottam meg (20. ábra). 

 
20. ábra: A folyadék-szilárd határfelületen végzett fotodegradációs tesztek mérési elrendezése 

Az előkísérletek során a mártásos módszerrel készült bevonatok esetében viszonylag nagy 

szórást tapasztaltam, amelynek oka az, hogy ennél a mérési elrendezésnél hátrányt jelent, ha a 

hordozó mindkét oldalán van bevonat. A tesztek során a mintákat csak felülről, egy oldalról 

világítottam be, és ideális esetben a színezékoldat is csak a felső oldalukkal érintkezett. 

Viszont akár kis eltérések a kristályosító csészék geometriájában, a mérés során alkalmazott 

kevertetésben azt okozták, hogy egyes minták alsó oldala is érintkezésbe került a 

színezékoldattal, és ez is befolyásolta a mért fotodegradációt, több kísérlet esetében 

viszonylag nagy szórást okozott az eredményekben. Ennek kiküszöbölésére a mérésekhez 

olyan mártásos módszerrel előállított bevonatokat készítettem, amelyek esetében az 

üveghordozónak csak az egyik oldalára vittem fel a szilika védőréteget, majd ezt követően a 
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TiO2 bevonatot. Ehhez egy speciális mintatartót (egy szilikon-kerettel ellátott üveglapot 

erősítettem a hordozó egyik oldalához, és egy csavarral erősen rászorítottam, így a keret alá 

nem juthatott be folyadék) alkalmaztam a réteghúzás során, amely szorosan lefedte a hordozó 

egyik oldalát, és így csak a másik oldalon jött létre a bevonat. További kísérletekben pedig 

forgótárcsás módszerrel kialakított bevonatokat alkalmaztam, melyek esetében csak a hordozó 

egyik oldalára kerül bevonat. A mintákat a mérés során a bevonattal ellátott oldalukkal felfelé 

helyeztem a kristályosító csészék közepére.  

A mérés során az oldatokat folyamatosan kevertettem, míg alulról vízhűtést alkalmaztam, 

illetve léghűtéssel is biztosítottam, hogy a minták szobahőmérsékleten maradjanak az UV 

lámpa által kibocsátott hő ellenére is, így elkerülve a színezék hőbomlását. A bevilágítások 

megkezdése előtt a bevonatokat sötétben tartva, kevertetés mellett 10 percig az oldatokban 

hagytam, annak érdekében, hogy beálljon az adszorpciós egyensúly. Ezután az oldatokat 

bevilágítottam adott időtartamokig (egy tipikus teszt során 4 x 1 órán keresztül). Az oldatok 

abszorbancia spektrumát lemértem a mérés megkezdése előtt, az adszorpciós lépés után, majd 

minden eltelt óra UV bevilágítás után is. Ehhez az egyes lépések után a mintákat kivettem a 

kristályosító csészékből, az egyes oldatokat 25 ml-es mérőlombikokba pipettáztam, és 

nagytisztaságú desztillált vízzel jelre állítottam őket, majd homogenizáltam az oldatokat: 

ezzel az oldatok párolgásából eredő hibát küszöböltem ki, mivel az egy órás bevilágítások 

alatt a víz egy kis része elpárolgott. Az abszorbancia spektrumokat 350-900 nm-es 

hullámhossztartományban vettem fel UV-Vis spektrofotométerrel, 1 cm-es úthosszú kvarc 

küvettában, nagytisztaságú desztillált vizet használva referenciaként, 10 nm s
-1

 pásztázási 

sebesség és 1 nm-es felbontás mellett. Az abszorbancia mérés után a küvettából az 

oldatrészletet visszajuttattam a megfelelő mérőlombikba, majd a kristályosító csészébe. 

A TiO2(CTAB), TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(CTAB)-1Ag és TiO2(P123_Ag) bevonatokon 

végzett ismételt fotoaktivitás tesztekben a fentiekhez hasonlóan jártam el, viszont ebben az 

esetben 4 x 4 óra UV bevilágítást alkalmaztam mindegyik minta esetében. Minden 4 órás UV 

bevilágítás után lemértem a színezékoldat abszorbancia spektrumát, majd új színezékoldatot 

készítettem, és ebbe helyeztem vissza ugyanazt a mintát a következő 4 órás bevilágítás 

megkezdéséhez. A mérések MO oldatban történtek. 

4.12.2. Szilárd-levegő határfelületen végzett fotodegradációs mérések 

A szilárd-levegő határfelületen végzett tesztek során az előzetesen színezékoldatban (R6G és 

MB) impregnált bevonatokat világítottam be UV, illetve látható fénnyel. A mártásos 

módszerrel készült bevonatok esetében a bevilágítások egy zárt dobozban történtek, a középre 

helyezett mintákat két oldalról két egyforma izzó világította meg, egyenlő távolságból (21. 
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ábra). Az alkalmazott izzók paraméterei: látható fényű 57W LED izzók (GE 93845, 

spektrum: emisszió 420 és 780 nm között, maximum emisszió 600 nm-en); és 20W UV-A 

izzók (Sylvania BL368, emissziós maximum 368 nm-en). A minták felületére merőlegesen 

érkezett a fény, a minta-izzó távolság UV bevilágítás esetében 18 cm volt, az intenzitás pedig 

0,20 mW cm
-2

, míg látható bevilágítás esetén a minta-izzó távolság 23 cm, az intenzitás 

0,47 mW cm
-2

 volt. 

 

21. ábra: A szilárd-levegő határfelületen végzett fotodegradációs tesztek mérési elrendezése 

(kétoldali bevilágítás esetén) 

A színezék fotodegradáció nyomon követésére a színezékkel impregnált bevonatok 

abszorbancia spektrumát minden t idő UV vagy látható bevilágítás után megmértem UV-Vis 

spektrofotométerrel (Analytic Jena Specord 200–0318), 350-900 nm hullámhossz 

tartományban. Az így kapott abszorbancia spektrumokat korrigáltam a színezékadszorpció 

előtt ugyanazon a mintán mért abszorbancia értékekkel. Különböző minták abszorbancia 

csökkenését úgy hasonlítottam össze, hogy kiszámítottam az egyes bevilágítási idők után 

kapott A/A0 értékeket, ahol A0 az abszorbancia egy adott hullámhossz értéken a bevilágítás 

kezdete előtt; A pedig az abszorbancia érték ugyanezen a hullámhosszon t idejű bevilágítás 

után. A kiválasztott hullámhossz értékek R6G színezék esetében az 533 nm körüli 

maximumhoz tartozó hullámhossz érték (monomer forma), és a dimer csúcshoz tartozó 500 

nm voltak; míg MB színezék esetében a monomerhez tartozó csúcs 655 nm-es és a trimer 

formához tartozó 550 nm-es értékek voltak. Referencia méréseket is végeztem, amelyek során 

a színezékkel impregnált TiO2 bevonatokat sötétben tartottam; illetve amelyekben színezékkel 

impregnált mezopórusos szilika bevonatokat (melyek nem rendelkeznek fotoaktív 

tulajdonsággal) tettem ki ugyanolyan bevilágítási időknek: ezen mérések során az 

abszorbancia csökkenése elhanyagolhatóan kicsi volt. 

A forgótárcsás bevonatképzési módszerrel készített minták esetében, ahol a hordozónak csak 

az egyik oldalára került bevonat, egy másik mérési elrendezést alkalmaztam: a színezékkel 

impregnált mintákat egy Petri-csészébe fektettem a bevonattal ellátott oldalukkal felfelé, és 

csak egy oldalról, felülről világítottam meg őket egy UV lámpával (Phillips CLEO HPA 400 

S, 400 W, emissziós maximum: 365 nm, minta – izzó távolság: 30 cm, intenzitás: 47,1 mW 
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cm
−2

). Az abszorbancia spektrumok mérése és az eredmények kiértékelése ebben az esetben is 

a fentiekkel egyezően történt. 

4.12.3. Kvantum hatékonyság és kvantum hozam értékek meghatározása 

Bizonyos R6G színezékkel végzett mérések esetében kiszámoltam a kvantum hatékonyság 

(quantum efficiency, QE) és a kvantum hozam (quantum yield, QY) értékeket is.  

A kvantum hozam az egységnyi felületre vett színezék degradáció mértékének (db elbomlott 

molekula/cm
2
) és az elnyelt fotonok számának (db abszorbeált foton/cm

2
) hányadosa. Egyes 

fotodegradációs kísérletekben nehéz kiszámítani, hogy a beérkező fényből pontosan mennyi 

foton abszorbeálódik, szóródik illetve reflektálódik, és emiatt gyakran a kvantum hozam 

értéke helyett a kvantum hatékonyságot számítják ki. A kvantum hatékonyság a színezék 

degradáció mértékének (db elbomlott molekula/cm
2
) és a beeső fény intenzitásának (db 

beérkező foton/cm
2
) hányadosa. 

A QE és QY értékek kiszámításához elsőként meg kellett határozni az R6G színezékkel 

impregnált mintákban jelen lévő színezékmolekulák számát, amelyet a színezék deszorpciós 

mérések (lásd 4.10. fejezet) eredményeiből becsültem meg. Az egységnyi felületen elbomlott 

színezékmolekulák száma ezután ebből az értékből, a kísérletileg meghatározott degradációs 

eredményekből (hány % abszorbancia csökkenést tapasztaltam adott idő alatt), valamint a 

bevonatok területéből adódott. A beérkező fotonok számának meghatározására az UV és 

látható fényű izzók intenzitását megmértem, és egy kiválasztott hullámhosszon mért értéket 

használtam fel a számolásban (534 nm a látható fényű mérések esetében, ami a R6G színezék 

maximum abszorbancia értékének a helye; és 368 nm az UV fény alatti mérések esetében, ami 

az UV lámpára jellemző karakterisztikus hullámhossz érték).  

A fenti kiszámolt paraméterekből meghatároztam a QE értékeket. A QY értékek közelítésére 

ezen felül azt is meg kellett becsülni, hogy a beeső fény hány százaléka abszorbeálódik a 

bevonatokban, amelyet szintén a minták transzmittancia spektruma alapján számoltam. Az 

elnyelt fény százalékos arányát a transzmittancia spektrumból határoztam meg a kiválasztott 

hullámhosszon, és korrigáltam a reflektanciával, ami a következőképpen történt látható, 

illetve UV fény alatt: 

A látható fényű mérések esetében a színezékkel impregnált bevonatok 534 nm-en vett 

százalékos fényelnyelését korrigáltam a reflektanciával, amit az impregnálás előtt 

ugyanezeken a mintákon mért fényelnyelés mértékével becsültem. Ez úgy történt, hogy 

reflektanciát egyenlőnek vettem azzal, ahány százaléka a beeső fénynek nem haladt át az 

impregnálás előtti bevonaton 534 nm-en (tehát (100-Transzmittancia(534 nm)%; és 

feltételeztem, hogy a fényszórás és abszorpció elhanyagolható mértékű). Ugyanezen a 
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hullámhosszon a R6G impregnált mintán mért nem transzmittált fény százalékos arányából 

(ebben az esetben tehát feltételezem, hogy ez az érték csak az abszorbeált és a reflektált fényt 

tartalmazza) kivontam ezt az utóbbi lépésben kiszámolt reflektancia értéket, és ezt vettem 

egyenlőnek az abszorbeált fény százalékos arányával.  

Az UV mérések esetében a 368 nm-en vett beeső fényből elnyelt fény százalékos arányát egy 

kvarchordozón kialakított bevonat transzmittancia spektrumából határoztam meg (a kvarc 

hordozó alkalmazására amiatt volt szükség, mert az üveghordozó elnyelést mutat az UV 

tartományban), és itt is szükséges volt a reflektanciával korrigálni. A 368 nm-en vett 

reflektancia értéket egy vékonyréteg optikai modell segítségével becsültem. A bevonaton mért 

transzmittancia spektrumot a bevonatképzés előtt a kvarcüveg hordozóról felvett 

transzmittancia spektrummal korrigáltam. A vékonyréteg optikai modell segítségével 

meghatároztam a TiO2 bevonat a rétegvastagságát, törésmutatóját és más optikai paramétereit 

(lásd 4.3 fejezet; ez az illesztési módszer ebben az esetben csak az 500 nm-nél nagyobb 

hullámhosszak tartományában alkalmazható, ahol a fényelnyelés és a fényszórás 

elhanyagolható). Az így meghatározott paramétereket felhasználva jutottam a szimulált 

transzmittancia spektrumhoz, majd kiszámoltam a reflektancia értékét a 368 nm-en vett 

szimulált értékből, mint a fény azon százaléka, amely nem haladt át a mintán, tehát 100-

Transzmittancia(368 nm)%. Ez a becslés azért tehető meg, mert a modell szimuláció kizárja 

az abszorbanciát és a fényszórást. A 22. ábrán láthatóak az ehhez a számoláshoz felhasznált 

mért és szimulált transzmittancia spektrumok. A reflektancia érték segítségével ezután a 

fentiekhez hasonlóan megkapható az elnyelt fény százalékos aránya.  

 
22. ábra: Kvarcüveg hordozón kialakított bevonat mért és szimulált transzmittancia 

spektruma 
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5. Eredmények 

5.1. Bevonatok jellemzése UV-Vis spektroszkópiai módszerrel 

Az üveghordozók, és a rajtuk mártásos módszerrel kialakított SiO2 és SiO2/TiO2 bevonatok 

jellemző transzmittancia spektrumai a 23. ábrán láthatóak. A szilika védőréteg a teljes 

vizsgált hullámhossz tartományban magasabb fényáteresztést mutat, mint az üveghordozó, 

köszönhetően az üvegnél (nüveg = 1,52) alacsonyabb törésmutatójának (lásd 4. táblázat). A 

kétrétegű bevonatok, melyekre második rétegként különböző pórusszerkezetű TiO2 réteg 

került, kisebb transzmittancia értékeket mutatnak (T = 70-90%), köszönhetően a TiO2 

bevonatok magasabb effektív törésmutató értékeinek. A különböző típusú TiO2 bevonatok 

transzmittancia görbéi közti eltéréseket a minták különböző rétegvastagsága és porozitása 

okozza: a görbék alapján látható, hogy a TiO2(P123) típusú bevonatok effektív törésmutatója 

kisebb, mint a TiO2(CTAB) bevonatoké; a TiO2(PVP) bevonat pedig a nagyobb számban 

jelentkező extrémumok alapján vastagabb, mint a másik két típusú bevonat. Ezt a 

vékonyrétegoptikai modellillesztés eredményei is igazolták (4. táblázat). 

 
23. ábra: Üveghordozó és a rajtuk mártásos módszerrel kialakított SiO2 és SiO2/TiO2 

bevonatok transzmittancia spektrumai  

A 24. ábrán a mártásos módszerrel kialakított TiO2(CTAB) bevonatokat hasonlítottam össze 

az impregnálásos módszerrel ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag 

mintákkal, illetve a TiO2(P123_Ag) mintákkal, amely esetben az ezüst adalékolást AgNO3 

prekurzor szolhoz keverésével végeztem. A 24a ábrán látható, hogy az impregnálásos 

módszerrel ezüsttel adalékolt minták az ezüst részecskék jelenléte miatt kisebb 

transzmittancia értékeket mutattak, mint az ezüst nélküli TiO2(CTAB) bevonatok: ez a 

változás nagyon kis mértékű volt a TiO2(CTAB)-0,03Ag minták esetében, míg jobban 

észrevehető volt a TiO2(CTAB)-1Ag bevonatoknál. Ez arra utal, hogy a nagyobb 
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koncentrációjú AgNO3 impregnáló oldat alkalmazásával az elkészített bevonat több ezüst 

részecskét tartalmazott. A TiO2(P123_Ag) bevonatok mutatták a legalacsonyabb 

fényáteresztést az összes minta közül. Az ezüsttel adalékolt bevonatok abszorbancia 

spektrumait a 24b ábrán láthatjuk. A különböző ezüst adalékolási módszerrel készült 

mintákat összehasonlítva megállapítható, hogy csak egy kis mértékű abszorbancia növekedés 

volt észlelhető az AgNO3 oldatban való impregnálással készült minták esetében, míg a 

TiO2(P123_Ag) minták abszorbanciája jelentősen növekedett. Ez a különbség a minták 

színében is megfigyelhető volt: a TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag minták szinte 

teljesen átlátszóak voltak, míg a TiO2(P123_Ag) minták szürke színt mutattak. A 

TiO2(P123_Ag) minták abszorbancia spektrumában egy csúcs is megjelent 506 nm 

környékén, amely az Ag részecskék felületi plazmon abszorpciójához köthető [134]. Mindez a 

TiO2(P123_Ag) minták magas ezüst-tartalmát mutatja a többi bevonathoz képest. 

 
24. ábra: Üveghordozó és a rajtuk mártásos módszerrel kialakított SiO2, TiO2(CTAB), 

SiO2/TiO2(CTAB) és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok (a) transzmittancia és (b) 

abszorbancia spektrumai 

A bevonatok optikai paramétereit és rétegvastagságát vékonyréteg optikai modell illesztéssel 

határoztam meg. A porozitás értékeket az effektív törésmutató értékekből a Lorentz-Lorenz 

egyenlet segítségével számoltam ki (21. egyenlet, lásd 4.3. fejezet). A rétegvastagság, effektív 

törésmutató és porozitás értékeket a 4. táblázat tartalmazza. Az elvégzett illesztések redukált 

χ
2 

értékei a 10
-7

 -10
-8 

közötti tartományban voltak, amely mutatja a jó egyezést a mért és az 

illesztett görbék között. Az eredmények alapján a szilika védőréteg törésmutatója közel esik a 

tiszta SiO2-ra jellemző irodalmi értékhez (1,46 [135]), amely bizonyítja, hogy egy kompakt, 

tömör, pórusok nélküli réteg alakult ki az üveghordozón. Mindhárom típusú TiO2 bevonat 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik: 80-300 nm közötti vastagságú, tehát igen vékony 

bevonatok; melyek porozitása 30-45% közötti. A szilika védőréteg jelenléte kis mértékű 

változást okozott a TiO2 bevonatok tulajdonságaiban: a törésmutató megnőtt, a rétegvastagság 

pedig csökkent. A fotokatalitikus tesztekhez készítettem olyan mintákat is, ahol a mártásos 
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módszer során egy speciális mintatartóval lefedtem a hordozó egyik oldalát: így egyoldalú 

bevonatok is készültek. Ezek az egyoldalú bevonatok nagyon hasonló törésmutató és 

rétegvastagság értékekkel rendelkeztek, mint a kétoldalú minták, így az ezeken végzett 

kísérleti eredmények jól összehasonlíthatóak. 

4. táblázat: A szilika védőréteg és a pórusos TiO2 bevonatok UV-Vis spektroszkópiai 

mószerrel meghatározott törésmutató (n), rétegvastagság (d) és porozitás (P) értékei 

 n d (nm) P (%) 

mártásos módszer    

SiO2 1,448 ± 0,008 194 ± 9 - 

SiO2/TiO2(CTAB) 1,790 ± 0,039 78 ± 9 31 ± 3 

SiO2/TiO2(P123) 1,600 ± 0,015 116 ± 3 44 ± 1 

SiO2/TiO2(PVP) 1,819 ± 0,010 299 ± 8 29 ± 1 

TiO2(CTAB) 1,696 ± 0,024 113 ± 2 37 ± 2 

egyoldalú SiO2 1,456 ± 0,002 226 ± 3 - 

egyoldalú 

SiO2/TiO2(CTAB) 
1,767 ± 0,014 87 ± 2 32 ± 1 

forgótárcsás módszer   
 

 

SiO2 1,454 ± 0.007 196 ± 10 - 

SiO2/TiO2(CTAB) 1,860 ± 0.052 54 ± 4 27 ± 3 

SiO2/TiO2(P123) 1,540 ± 0.040 88 ± 6 49 ± 3 

A részletesebb fotoaktivitás tesztekhez a forgótárcsás módszerrel is előállítottam TiO2 és 

ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatokat: két különböző pórusrendszerű, TiO2(CTAB) és 

TiO2(P123) minták tulajdonságait hasonlítottam össze. A jellemző transzmittancia 

spektrumok a 25. ábrán láthatóak, a meghatározott törésmutató, rétegvastagság és porozitás 

értékeket pedig a 4. táblázat tartalmazza. A TiO2(P123) minták kicsit vastagabbak, és 

nagyobb porozitással rendelkeznek, mint a TiO2(CTAB) minták. A forgótárcsás módszerrel 

kialakított bevonatok hasonló eredményeket mutattak, mint a mártásos módszerrel készített 

minták; egy kicsit ebben az esetben vékonyabb bevonatok jöttek létre.  

A tiltott sáv energia meghatározása érdekében TiO2(CTAB), TiO2(P123), TiO2(P123)-1Ag és 

TiO2(P123_Ag) típusú bevonatokat kvarc hordozók felületén is kialakítottam, majd 

megmértem az abszorbancia spektrumaikat. A minták Tauc görbéi a 25b ábrán láthatóak. A 

számolások során indirekt tiltott sávot feltételeztem. A TiO2(CTAB) és TiO2(P123) minták 

esetében hasonló tiltott sáv energia értékeket határoztam meg (3,39 eV a TiO2(CTAB) és 3,38 

eV a TiO2(P123) bevonat esetében); míg az ezüsttel adalékolt minták tiltott sáv energiája 

kicsivel alacsonyabb volt (3,34 eV a TiO2(P123)-1Ag és 3,33 eV a TiO2(P123_Ag) bevonat 

esetében). Ebből arra következtethetünk, hogy a TiO2 főként anatáz kristályfázis formájában 

van jelen a mintákban.  

Az ezüsttel adalékolt mintákat közvetlenül a fotodegradációs tesztek megkezdése előtt egy 

UV kezelési lépésnek vetettem alá, a felületen jelen lévő ezüst ionok redukciója érdekében. 

Az UV kezelési lépésben alkalmazott bevilágítási időt előkísérletekben határoztam meg: 
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különböző bevilágítási idők után felvettem a minták abszorbancia spektrumát. A 26. ábrán 

megfigyelhető, hogy a 10 perces UV-besugárzás után az abszorbancia növekedett, de ennél 

hosszabb idejű bevilágítás már nem okozott jelentős változást az abszorbancia spektrumban. 

Ez alapján a kísérleteim során mindig 10 perces UV kezelést alkalmaztam a fotodegradációs 

tesztek megkezdése előtt. 

 
25. ábra: A forgótárcsás módszerrel üveghordozón kialakított kompakt szilika, 

valamint második rétegként felvitt különböző TiO2 és TiO2-Ag bevonatok (a) 

transzmittancia görbéi; (b) kvarc hordozón kialakított minták Tauc görbéi. 

 
26. ábra: Forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2(CTAB) minta abszorbancia spektrumai 

ezüst adalékolás előtt, 1 M-os AgNO3 oldatban való impregnálás után, majd különböző idejű 

UV-besugárzásokat követően 

5.2. Ellipszometria és ellipszometriai-porozimetria 

A TiO2(PVP) és TiO2(P123) bevonatok rétegvastagságát, törésmutatóját, porozitását és 

pórusméret-eloszlását ellipszometria és ellipszometriai-porozimetria mérésekkel határoztuk 

meg. A méréshez alkalmazott TiO2 bevonatokat szilícium hordozók felületén, a mártásos 

módszerrel alakítottam ki. A mért adszorpciós és deszorpciós izotermák, valamint a 

pórusméret-eloszlás görbék a 27. ábrán láthatóak. Az eredményeket az 5. táblázatban 

foglaltam össze, mely tartalmazza a TiO2(CTAB) típusú mintákra vonatkozó, egy korábbi 



57 
 

publikációból [51] átemelt értékeket is. (Albert Emőke és munkatársai által 2015-ben 

publikált mérési eredmények az itt bemutatott TiO2(CTAB) bevonatokkal teljesen egyező 

módon készült mintákon végzett mérésekből származnak, mely az én munkám egyik 

közvetlen kutatási előzménye). 

A táblázat értékei alapján láthatjuk, hogy a TiO2(CTAB) típusú bevonatok tartalmazzák a 

legszűkebb pórusokat, a jellemző átlagos pórusméret 5,0 nm volt (a deszorpciós ágból 

meghatározva). A TiO2(PVP) és TiO2(P123) minták ehhez képest nagyobb pórusméretekkel 

rendelkeznek, és a jellemző pórusvastagság értékeik egymáshoz hasonlóak: 8,2 nm a 

TiO2(PVP) és 9,0 nm a TiO2(P123) bevonatok esetében. Ahogy az a 27. ábrán látszik, az 

adszorpciós ág alapján a TiO2(PVP) bevonatokban kicsivel nagyobb pórusméretek is 

előfordulnak, mint a TiO2(P123) bevonatokban. A TiO2(CTAB) és TiO2(PVP) minták a 

TiO2(P123) bevonatokhoz képest kisebb fajlagos felülettel rendelkeznek. Összességében 

elmondható, hogy különböző típusú templátanyagok alkalmazásával szabályozhatjuk a titán-

dioxid bevonatokban kialakuló pórusok méretét. 

A törésmutató, rétegvastagság és porozitás értékek jó egyezést mutatnak a transzmittancia 

spektrumokra való vékonyréteg optikai modell illesztésekből kapott eredményekkel (lásd 4. 

táblázat). Az 5. táblázatban látható ellipszometriai-porozimetriával kapott porozitás értékek a 

bevonatok nyílt (a toluol molekulák számára hozzáférhető) pórusaira vonatkoznak: ezt 

összehasonlíthatjuk az effektív törésmutató alapján becsülhető porozitás értékkel, amely az 

összes (nyílt+zárt) pórusra jellemző. Az UV-Vis spektroszkópia és az ellipszometria mérések 

eredményét is összesítve a TiO2(CTAB) és TiO2(PVP) minták esetében 30%, a TiO2(P123) 

minták esetében pedig 45% az összes pórusra jellemző porozitás. Ez azt jelenti, hogy a 

bevonatok pórusrendszere majdnem teljes mértékben átjárható, a TiO2(PVP) minták 

közelítőleg csak nyílt pórusokat tartalmaznak, míg a TiO2(CTAB) és TiO2(P123) mintákban 

előfordulhat néhány százalék zárt pórus is. 

5. táblázat: A titán-dioxid bevonatok ellipszometriai-porozimetria mérések alapján 

meghatározott pórussugár (rads az adszorpciós és rdes a deszorpciós ágból meghatározva), 

porozitás, fajlagos felület, rétegvastagság (d) és törésmutató (n) értékei. A TiO2(CTAB) 

minták értékei a [51] számú referenciából származnak. 

 

Mezopórusok Mikropórusok 
Porozitás 

(%) 

Fajlagos 

felület 
(m

2
 cm

-3
) 

d 

(nm) 
n 

r
ads

 

(nm) 

r
des

 

(nm) 

r
ads

 

(nm) 

r
des

 

(nm) 

TiO2(CTAB)
 
 3,4 ± 0,0 2,5 ± 0,1 0,84 ± 0,01 0,60 ± 0,06 25 ± 0 689 ± 8 82 1,823 

TiO2(PVP) 6,3 ± 0,0 4,1 ± 0,2 0,65 ± 0,01 1,50 ± 0,00 30 ± 1 761 ± 31 297 ± 1 1,806 ± 0,004 

TiO2(P123) 6,1 ± 0,2 4,5 ± 0,1 0,74 ± 0,04 0,82 ± 0,59 42 ± 2 1093 ± 59 124 ± 1 1,576 ± 0,017 
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27. ábra: TiO2(P123) és TiO2(PVP) minták adszorpciós és deszorpciós izotermái (a), 

valamint pórus méret eloszlás (PRD) diagramja (b): ○ - adszorpció és □ - deszorpció a 

TiO2(PVP) minták esetében, ● - adszorpció és ■ - deszorpció a TiO2(P123) minták esetében. 

5.3. Röntgendiffrakció 

Az XRD mérésekhez a bevonatok modellezésére pormintákat állítottam elő (lásd 4.5. fejezet). 

A porminták XRD spektrumai éles csúcsokat mutattak (28. ábra). A mért XRD jelek alapján 

beazonosítottam a kristályszerkezetet, mely elsősorban anatáz volt az összes minta esetében, 

továbbá a minták egy részében a rutil kristályfázis jelenlétére utaló csúcsok is megtalálhatóak 

voltak a spektrumon. Ez a megállapítás összhangban van a bevonatok abszorbancia 

spektrumainak analízise alapján kapott eredményekkel is (5.1. fejezet). 

Az átlagos krisztallitméreteket a legnagyobb intenzitású csúcsból (anatáz (101) kristálysíknak 

megfelelő) számítottam Scherrer egyenletét alkalmazva (23. egyenlet): 

𝜏 =  
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
      (23) 

Ahol τ az átlagos krisztallitméret; K egy alakra jellemző konstans, értéke gömbalakú 

krisztallitokat feltételezve 0,94; β az adott csúcsra vonatkozó félértékszélesség radiánban; Θ 

pedig a csúcshoz tartozó diffrakciós szög (a csúcsmaximumhoz tartozó 2Θ érték fele 

radiánban megadva). A kristályos részek tömegszázalékos fázis összetételét a legnagyobb 

anatáz és rutil csúcs intenzitásainak arányából számoltam. 

Az így meghatározott átlagos krisztallitméreteket és a kristályos részek tömegszázalékos fázis 

összetételét a 6. táblázatban foglaltam össze. A két különböző hőmérsékleten (450 és 600 °C-

on) hőkezelt TiO2(CTAB) minták esetében a kristályos részek összetétele egyforma volt (93 

m/m% anatáz, 7 m/m% rutil). A TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag  porminták ehhez 

képest egy kicsit megnőtt a rutil fázis aránya (11 m/m% rutil), és nagyobb átlagos 

krisztallitméreteket mutattak, mint az ugyanolyan hőmérsékleten hőkezelt TiO2(CTAB) 

porminta. Valószínűleg a rutil fázis arányának és a kristályosság mértékének növekedését az 

okozta, hogy ezeket a mintákat az ezüst-nitrát oldatban való impregnálást követően egy 
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második hőkezelésnek vetettem alá, így hosszabb időt töltöttek magas hőmérsékleten. 

Azonban még ezzel együtt is váratlan eredmény, hogy ezek a minták nagyobb mértékben 

tartalmaznak rutil fázist, mint a 600 °C-on hőkezelt TiO2(CTAB) minta, mivel az anatáz-rutil 

fázisátalakulás jellemző hőmérséklete 500-800 °C [11,12]. Egy másik lehetséges magyarázat 

a magasabb rutil tartalomra, hogy az AgNO3 bomlása a hőkezelés során, mely egy exoterm 

reakció, lokálisan elegendő hőt termelhet ahhoz, hogy az anatáz-rutil átalakulás nagyobb 

mértékben lejátszódhasson [136]. Ez azt is jelenti, hogy az „impregnálásos” ezüst-adalékolási 

módszer esetében alkalmazott második hőkezelési lépés, mely az előállítási módszer 

bonyolultságának növelése miatt hátrányként is felfogható, a kialakult kristályszerkezet 

szempontjából viszont előnyökkel is szolgál: a második hőkezelés eredményeként nagyobb 

mértékű kristályosságot és magasabb rutil tartalmat érhetünk el. Mindkét tulajdonság 

hozzájárulhat a fotoaktivitás növeléséhez, hiszen az irodalomban számos tanulmányban 

kimutatták, hogy a főként anatáz kristályfázis, viszonylag alacsony rutil tartalom (pl. 25%) 

mellett egy hatékonyabb rendszer, mint a tiszta anatáz fázis [13].  

Érdekes módon a TiO2(P123_Ag) minta esetében rutil fázist nem mutattunk ki (100 m/m% 

anatáz), és az XRD spektruma alapján elmondható, hogy több amorf részt tartalmazott, mint a 

többi minta, valamint a meghatározott átlagos krisztallitméret is kisebb volt. Ez a különbség 

valószínűleg annak köszönhető, hogy az AgNO3 jelenléte mellett más kiindulási anyagokat is 

alkalmaztam a P123 típusú és a CTAB típusú bevonatok előállítása során, a prekurzor szolok 

összetétele különböző volt. 

 
28. ábra: TiO2(CTAB) és ezüsttel adalékolt TiO2 porminták XRD spektrumai (A: anatáz, R: 

rutil) 
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6. táblázat: Az XRD eredményekből meghatározott átlagos krisztallitméretek és a 

kristályos részek tömegszázalékos fázisaránya 

Minta típusa krisztallitméret anatáz wt% rutil wt% 

TiO2(CTAB) (450 °C) 11,8 nm 93 7 

TiO2(CTAB) (600 °C) 20,2 nm 93 7 

TiO2(P123_Ag) (480 °C) 10,6 nm 100 - 

TiO2(CTAB)-0,03Ag (450 °C) 12,7 nm 89 11 

TiO2(CTAB)-1Ag (450 °C) 12,4 nm 89 11 

5.4. Bevonatok jellemzése RBS és XPS mérésekkel 

A TiO2(CTAB), TiO2(P123) és az ezüsttel adalékolt bevonatok felületi, illetve tömfázisbeli 

összetételét XPS módszerrel tanulmányoztam: meghatároztuk mindegyik típusú bevonat 

összetételét a minták felületén, illetve a tömbi értékeket is mértük, miután ionporlasztással 3-5 

nm mélységben eltávolítottuk a felületi atomrétegeket (7. táblázat). Elsőként vizsgáltam a 

szilika védőréteg szerepét mártásos módszerrel előállított TiO2(P123) bevonatokon: 

összehasonlítva az üveghordozón és a szilika védőréteggel ellátott üveghordozón kialakított 

TiO2 bevonatok összetételét, a védőréteg nélküli minták jóval nagyobb mennyiségben 

tartalmaztak Na
+
 ionokat. Megfigyelhető volt, hogy kevesebb Na

+
 volt jelen a tömbfázisban, 

mint a felületen, mutatva, hogy a Na
+
 ionok a felületre szegregálódtak. A szilika védőréteg 

alkalmazása mellett a bevonatok tömbi Na
+
 ion tartalma visszaszorult néhány at% alatti 

értékre, és a felületi mennyiség sem haladta meg ezt a mennyiséget jelentősen a legtöbb minta 

esetében. 

A forgótárcsás módszerrel kialakított mintákon vizsgáltam a minták ezüsttartalmát is. 

Mindegyik ezüsttel adalékolt minta esetében kimutattuk az ezüst jelenlétét. Az XPS 

spektrumok analízise segítségével az ezüst kötésállapotáról is információt szerezhetünk: az 

Ag 3d vonala gyenge érzékenységet mutat a kémiai kötésállapot változásra, mely a készülék 

energiafelbontása mellett nem adott elkülönült csúcsot, hanem a mért jel kiszélesedéseként 

jelent meg. Az általunk mért Ag 3d jelalak értelmezhető két alkomponens (oxidos és fémes 

kötésállapot) összegeként. Érdemes az eredmények értelmezésénél megemlíteni, hogy a minta 

jelentős elektromos töltődése miatt, mely szintén a csúcs kiszélesedéséhez vezethet, a 

felbontás alapján kapott %-os arányok viszonylag nagy bizonytalanságot hordoznak, így az 

eredményeket csak kvalitatíve értelmeztem. A 29. ábrán látható egy példa az Ag 3d jelalak 

felbontására. Az analízis alapján megállapítható volt, hogy mindegyik ezüsttel adalékolt minta 

esetében az ezüst mind elemi fém, mind pedig oxid formájában jelen van, és jellemzően az 

oxid forma dominál. Továbbá a felületi rétegben kis mértékben megnövekedett mennyiségben 

van jelen az ezüst oxid formában, mint a tömbfázisban. Összehasonlítva a bevonatokat, a 

TiO2(P123_Ag) minták jelentősen nagyobb ezüsttartalommal rendelkeznek, illetve nagyobb 
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mértékben tartalmaznak elemi formában jelen lévő ezüstöt, mint az impregnálásos módszerrel 

készült ezüsttel adalékolt minták. Az impregnálásos módszerrel adalékolt minták közül a 

TiO2(CTAB) típusú bevonatok kicsit nagyobb ezüsttartalommal rendelkeznek, mint a 

TiO2(P123) típusú bevonatok, továbbá várható módon az impregnáló oldat koncentrációjának 

növelésével a minták ezüsttartalma is növekedett. 

7. táblázat: XPS mérésekben meghatározott összetételek. A felületi értékek a felület legfelső 

rétegének összetételét mutatják (információs mélység ~3 nm), amelyet a homogén eloszlási 

modell segítségével határoztak meg. A tömbi értékek meghatározása a felületi atomrétegek 

ionporlasztással való eltávolítása után történt. 

 
 Na 

(at%) 

O 

(at%) 

Ti 

(at%) 

Ag 

(at%) 

Si 

(at%) 

Mártásos módszerrel, különböző hordozókon kialakított bevonatok 

üveg/TiO2(P123) felületi 28,4 55,5 16,2 - - 

 tömbi 18,9 60,2 20,9 - - 

üveg/SiO2/TiO2(P123) felületi 1,0 75,5 23,5 - - 

 tömbi 0 73,8 26,2 - - 

Forgótárcsás módszerrel, SiO2 védőréteggel ellátott üveghordozókon kialakított 

bevonatok 

TiO2(P123) felületi 2,1 74,3 23,2 - 0,4 

 tömbi 0,7 72,4 25,4 - 1,4 

TiO2(P123)-0,03Ag felületi 5,2 72,8 18,4 0,1 3,5 

 tömbi 3,4 69,4 23,5 0,1 3,0 

TiO2(P123)-1Ag felületi 2,1 71,6 23,5 0,3 2,5 

 tömbi 0,8 72,3 24,8 0,3 1,7 

TiO2(P123_Ag) felületi 2,4 74,5 20,2 1,2 1,7 

 tömbi 1,9 70,5 24,9 1,5 1,1 

TiO2(CTAB) felületi 9,8 65,3 20,9 - 4,0 

 tömbi 3,3 70,4 24,0 - 2,3 

TiO2(CTAB)-0,03Ag felületi 3,4 70,8 23,0 0,2 2,7 

 tömbi 1,6 72,1 24,7 0,1 1,4 

TiO2(CTAB)-1Ag felületi 2,6 70,4 23,8 0,8 2,4 

 tömbi 1,1 72,8 24,2 0,8 2,0 
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29. ábra: Az Ag 3d csúcsának felbontása: TiO2(P123)-1Ag mintán porlasztás után mért XPS 

eredmények esetében (tömbi adat) 

Az ezüsttartalom meghatározására elméleti számításokat végeztem a bevonatok előállítási 

paraméterei alapján, illetve RBS mérések segítségével is jellemeztem kiválasztott mintákat, és 

a kapott értékeket összehasonlítottam az XPS eredményekkel. 

A TiO2(P123_Ag) minták elméleti ezüst tartalmát a prekurzor szol összetételéből számoltam 

ki, ez 11,8 m/m% értéknek adódott. Az impregnálásos módszerrel készült ezüsttel adalékolt 

TiO2 minták ezüst tartalmának kiszámítása során feltételeztem, hogy az AgNO3 impregnáló 

oldat teljesen kitölti a bevonat pórustérfogatát: az ezüsttartalom ilyen módon becsült értéke 

0,03 m/m% volt a TiO2(CTAB)-0,03Ag, 1,04 m/m% a TiO2(CTAB)-1Ag, 0,08 m/m% a 

TiO2(P123)-0,03Ag , és 2,67 m/m% a TiO2(P123)-1Ag minták esetében.  

Az RBS méréseket forgótárcsás módszerrel készült TiO2(P123)-0,03Ag, TiO2(P123)-(1Ag) és 

TiO2(P123_Ag) mintákon végeztem el, a TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag  

mintákra jellemző értékekhez pedig egy a kutatócsoportban készült korábbi publikáció [51] 
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eredményeit használtam fel (ezek az eredmények az itt bemutatott TiO2(CTAB) bevonatokkal 

teljesen egyező módon készült mintákon végzett RBS mérésekből származnak, az egyetlen 

különbség, hogy a Si hordozóra a bevonatot a mártásos módszerrel alakították ki). 

A bevonatok elméleti számolások alapján várható ezüsttartalom értékeit az RBS és XPS 

módszerekkel meghatározott értékekkel a 8. táblázatban hasonlítom össze. Az XPS méréssel 

meghatározott at% ezüsttartalom értékeket átszámoltam m/m% értékekre, hogy az RBS és 

elméleti számolással kapott értékekkel összehasonlíthassam őket. Az XPS méréssel kapott 

ezüsttartalom értékek többnyire jó egyezést mutatnak az RBS eredményekkel. Egyedül a 

TiO2(CTAB)-1Ag minták esetében van jelentősebb eltérés, amelyeknél az XPS mérés 

nagyobb ezüsttartalmat mutatott ki. Ennek a különbségnek egy lehetséges oka, hogy az RBS 

mérésekkel vizsgált minták közül a TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag minták 

mártásos módszerrel készültek, szemben a többi mintával, amelyeket mind forgótárcsás 

módszerrel alakítottam ki, és ez okozhatott eltéréseket a bevonatok szerkezetében, 

pórusrendszerében, és így az impregnálásos módszerrel felvett ezüst mennyiség is kis 

mértékben eltérhet.  

A TiO2(P123_Ag) minták jelentősen magasabb ezüsttartalommal (~7 m/m%) rendelkeznek, 

mint az impregnálásos módszerrel készített ezüsttel adalékolt minták (1-4 m/m%). Az 

impregnálásos módszerrel készült ezüsttel adalékolt minták esetében az elméleti számítással 

kapott értékek jelentősen kisebbek, mint a mért ezüsttartalom értékek a legtöbb mintatípus 

esetében, ami az ezüst ionok erős adszorpciójára utal a felszínen. Az ezüsttartalom növekedett 

az AgNO3 impregnáló oldat koncentrációjának növekedésével, bár a növekedés nem lineáris. 

Általánosan elmondható, hogy az impregnálásos módszerrel adalékolt TiO2(CTAB) típusú 

minták nagyobb ezüsttartalommal rendelkeztek, mint a TiO2(P123) típusú minták. Ennek több 

magyarázata is lehet. Egyrészt okozhatná az, ha a TiO2(CTAB) minták  nyitottabb 

pórusrendszerrel rendelkeznek mely az impregnálás során jobban átjárható, viszont ennek a 

feltételezésnek ellentmondanak az ellipszometriai-porozimetria eredmények, melyek a toluol 

gőz adszorpció alapján kisebb fajlagos felületet mutattak a TiO2(CTAB) mintákra, mint a 

TiO2(P123) mintákra. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy a TiO2(CTAB) bevonatokban 

előforduló szűkebb mezopórusok elősegítik az ezüstionok adszorpcióját, a falhatás miatt az 

Ag „csapdázódik” a pórusokban. Ezen kívül a felületi töltésviszonyoknak is lehet szerepe az 

adszorpció során.  

Az ezüsttartalom meghatározása mellett fontos kérdés az ezüst részecskék mérete, felületi 

eloszlása, amelyhez transzmissziós elektron mikroszkópiai módszert alkalmaztam. 
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8. táblázat: A minták elméleti számolásokkal meghatározott ezüst tartalma, illetve RBS és 

XPS módszerekkel mért értékek. A TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag minták RBS 

eredményei a [51] számú referenciából származnak. 

 
Elméleti Ag 

m/m% 

RBS Ag 

m/m% 

XPS Ag 

m/m% 

felületi 

XPS Ag 

m/m% 

tömbi 

TiO2(P123)-0,03Ag 0,08 0,67 0,7 0,6 

TiO2(P123)-1Ag 2,67 1,99 1,7 1,6 

TiO2(P123_Ag) 11,80 6,91 7,4 7,5 

TiO2(CTAB)-0,03Ag 0,03 1,07 1,2 0,5 

TiO2(CTAB)-1Ag 1,04 2,37 4,3 4,3 

 

5.5. Transzmissziós elektronmikroszkópia 

A TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok szerkezetét TEM és HRTEM módszerekkel 

vizsgáltam. A 30. ábrán láthatóak az ezüst nélküli TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) 

bevonatokról készült keresztmetszeti felvételek (ezek szilícium hordozón, a mártásos 

módszerrel kialakított minták). A felvételek alapján meghatározott rétegvastagság értékek 

(TiO2(CTAB): 74 nm; TiO2(P123): 126 nm; TiO2(PVP): 292 nm) jó egyezést mutatnak az 

UV-Vis spektroszkópia és ellipszometria mérések eredményeivel (lásd 4. és 5. táblázatok). 

A hagyományos keresztmetszeti felvételek, illetve a HRTEM rácsfeloldású felvételek alapján 

(amelyek a kristályrács periodicitását mutatják) megállapíthatjuk, hogy mindegyik bevonat 

kristályos TiO2 szemcsékből áll, melyek között pórusok (üregek) vannak. A TiO2(CTAB) 

minták rendezetlen pórusszerkezetet mutatnak, mely eltérő a szilika bevonatokban ugyanilyen 

CTAB pórusképző adalékanyaggal kialakított rendezett hengeres pórusszerkezettől 

[105,137,138]. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a prekurzor szol előállítása során 

viszonylag nagy titán-dioxid részecskék keletkeztek, és így a pórusok főként a részecskék 

közötti térként jelentkeznek a rétegben és nem közvetlenül a micellák eltávolítása során alakul 

ki az alakjuk és méretük, és így alakult ki a rendezetlen pórusrendszer. Érdemes megemlíteni, 

hogy kutatásom során készítettem TiO2 rétegeket micellaképző templátanyag nélkül is, ekkor 

azonban jóval kisebb, 20% körüli porozitással rendelkező rétegek alakultak ki: a 

templátanyagnak tehát fontos szerepe van a pórusszerkezet kialakításában, még ha nem is 

rendezett, hengeralakú pórusok alakulnak ki. 

A TiO2(P123) és TiO2(PVP) minták is a TiO2(CTAB) típusú bevonathoz hasonló 

pórusszerkezetet mutatnak, a bevonatok TiO2 szemcsék összekapcsolódásával épülnek fel, a 

köztük lévő terek révén egy rendezetlen pórusszerkezet alakul ki, amely azonban a bevonat 

egészére nézve viszonylag homogén. A különböző típusú bevonatokat összehasonlítva 

kismértékű eltérés figyelhető meg a TiO2 részecskék méretében és a pórusméreteloszlásban. 

A TiO2(CTAB) bevonatokban a pórusok mérete jellemzően 2-5 nm közötti, ritkán nagyobb 
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(maximum 6 nm-es) pórusokkal, míg a TiO2 részecskék mérete 5-10 nm között változik. A 

TiO2(P123) minták körülbelül 10 nm-es (6-15 nm közötti átmérők) TiO2 szemcsékből állnak, 

köztük különböző méretű (többnyire 3-6 nm, maximum 8 nm-es) üregekkel. A TiO2(PVP) 

bevonatokról készült HRTEM felvétele 10-20 nm-es részecskékből felépülő rendezetlen 

szerkezetet mutat, melyben a pórusvastagság értékek akár a 10 nm-t is meghaladják. Ezen 

minták tartalmazzák a legnagyobb méretű TiO2 részecskéket és pórusokat is. 

A TiO2 bevonatok kristályszerkezetét a HRTEM felvételek és gyors Fourier-transzformáltjaik 

(Fast Fourier Transform, FFT) alapján határoztuk meg (30b-d ábra). A felvételeken látható 

párhuzamos egyenesek közötti távolságot, amely a kristályrács-síkok közti távolságot 

jellemzi, a Si hordozó ismert (111) rácstávolsága alapján kalibrálták (0,311 nm, PDF 80-

0018). A PDF pordiffrakciós adatbázis (International Centre for Diffraction Data adatbázisa) 

a TiO2 három polimorf módosulatát, ezek jellemző rácstávolság értékeit tünteti fel: ezek a 

módosulatok a rutil, anatáz és a brookit. Mindegyik bevonat esetében megfigyelhető volt a 

0,352 nm-es periódus, mely vagy a tércentrált tetragonális anatáz (101) rácssíkjaihoz (PDF 

84-1285), vagy pedig az ortorombos brookit (210) rácssíkjaihoz rendelhető (PDF 76-1937). 

Azonban mivel a felvételeken a brookit-ra jellemző 0,29 nm-es periódusok hiányoznak, így a 

brookit kristálymódosulat kizárható. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy mindegyik TiO2 

bevonat anatáz fázisú szemcsékből épül fel, ez a megállapítás pedig jó egyezést mutat az UV-

Vis spektroszkópia és XRD mérésekből levont következtetésekkel is. 
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30. ábra: Keresztmetszeti TEM felvételek a TiO2(P123) és TiO2(PVP) bevonatokról (a); 

illetve HRTEM felvételek: TiO2(CTAB) (b), TiO2(P123) (c), és TiO2(PVP) (d) mintákról. A 

beágyazott képek a HRTEM felvételekből FFT-vel nyert eredményeket mutatják. 

Az ezüsttel adalékolt minták vizsgálata során elsőként impregnálásos módszerrel adalékolt 

TiO2(CTAB) típusú mintákról készítettünk felvételeket. A Si hordozón mártásos módszerrel 

kialakított TiO2(CTAB) és TiO2(CTAB)-1Ag minták keresztmetszeti TEM, HRTEM és EELS 

felvételein (31. ábra) látható, hogy a bevonatok pórusos szerkezete nagyon hasonló az ezüst 

nélküli és az ezüsttel adalékolt minták esetében. Megfigyelhető, hogy a rétegvastagság 

ugyanolyan a két minta esetében (72 nm, mely jó egyezést mutat az UV-Vis spektroszkópiai 

eredményekkel). Tehát az impregnálásos ezüst adalékolási lépés nem változtatja meg a 

bevonat vastagságát és nem roncsolja az eredeti pórusszerkezetet. A HRTEM felvételek 

alapján (31c ábra) a bevonatok 6-11 nm-es kristályos anatáz TiO2 részecskékből állnak. A 

felvételen látható a minta felületén egy sötét színű részecske, amely valószínűsíthetőn egy 

fém ezüst részecske. Ezt a TiO2(CTAB)-1Ag minta EELS plazmon felvétele is igazolja (31d 

ábra), melyen az ezüst részecskék sötét kontraszttal jelennek meg, míg az oxid mátrix világos 

kontraszttal (a sötétebb kontraszt a fémes viselkedésre utal). A minta jól látható, viszonylag 

nagy (6-14 nm-es) Ag részecskéket tartalmaz a felületen és a réteg pórusaiban. Lehetséges, 



67 
 

hogy a nagy ezüst szemcsék mellett a bevonat pórusaiban jóval kisebb ezüst részecskék is 

vannak, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy ezzel a méréssel detektálhassuk őket. Emiatt további 

méréseket végeztem az ezüsttel adalékolt bevonatok részletesebb vizsgálatára. 

 
31. ábra: Keresztmetszeti TEM felvételek TiO2(CTAB) (a) és TiO2(CTAB)-1Ag (b) 

bevonatokról; HRTEM felvétel (c) és EELS plazmon felvétel (d) ugyanarról a TiO2(CTAB)-

1Ag mintáról.   

A 32. ábrán láthatóak a TiO2(P123) bevonat, illetve az ilyen típusú ezüsttel adalékolt minták 

(Si hordozón forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2(P123), TiO2(P123)-0,03Ag, 

TiO2(P123)-1Ag, TiO2(P123_Ag) bevonatok) jellemző keresztmetszeti HRTEM felvételei, és 

EDS elemtérképpel kombinált HAADF felvételei. Az utóbbi képeken az ezüst részecskék 

piros színnel jelennek meg. A felvételek alapján meghatározott rétegvastagság értékek: 

TiO2(P123): 93 ± 4 nm; TiO2(P123)-0,03Ag: 96 ± 4 nm; TiO2(P123)-1Ag: 99 ± 2 nm, 

TiO2(P123_Ag): 92 ± 2 nm. Ezek az értékek jó egyezést mutatnak az UV-Vis spektroszkópiai 

mérések alapján a TiO2(P123) mintákra meghatározott rétegvastagság értékkel, és azt 

mutatják, hogy az ezüst adalékolás nem okoz jelentős változást a bevonat vastagságában. A 

felvételek szerint a TiO2(P123) minták, és az ilyen típusú, impregnálásos módszerrel ezüsttel 

adalékolt bevonatok egymáshoz hasonló pórusszerkezettel rendelkeznek, főleg 5-8 nm-es 

pórusokat tartalmaznak; míg a TiO2(P123_Ag) minták egy ettől kicsit eltérő, durvább 

szerkezettel rendelkeznek, amely nagyobb TiO2 szemcsékből épül fel és a pórusméretek 10-
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15 nm-esek. Tehát a TiO2(P123_Ag) minták esetében alkalmazott ezüstadalékolás, melynek 

során a prekurzorszolhoz adtam AgNO3-ot, megváltoztatta a pórusszerkezetet is az ezüst 

nélküli TiO2(P123) mintákhoz képest. 

Mindegyik típusú ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatban kimutattuk az Ag részecskék jelenlétét, 

de ezek mérete és eloszlása eltérő a mintákban. A TiO2(P123_Ag) minták nagyon kis méretű 

(tipikusan 0,5-1 nm) Ag részecskéket tartalmaznak, amelyek nagyrészt egyenletesen oszlanak 

el a felületen, néhány kivétellel, ahol a részecskék sűrűbben helyezkednek el 5-13 nm-es 

doménekben. A TiO2(P123)-0,03Ag minták relatíve nagyobb (3-6 nm-es) Ag részecskéket 

tartalmaznak, amelyek szabálytalanul oszlanak el a pórusrendszerben, míg a TiO2(P123)-1Ag 

minták kisebb (~1 nm) Ag részecskéket tartalmaznak nagyobb mennyiségben.  

 
32. ábra: TiO2(P123) (a), TiO2(P123)-1Ag (bal) és TiO2(P123_Ag) (jobb) (b), és 

TiO2(P123)-0,03Ag minták (c) keresztmetszeti HRTEM felvételei. TiO2(P123_Ag) (d), 

TiO2(P123)-1Ag (e) és TiO2(P123)-0,03Ag bevonatok (f) EDS elemtérképei, melyek piros 

színnel mutatják az ezüst részecskéket. 
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5.6. Nedvesedési tulajdonságok 

A TiO2 minták nedvesedési tulajdonságait, beleértve a fotoreszponzív nedvesedési viselkedést 

is, víz-peremszög mérésekkel tanulmányoztam. Vizsgáltam a szilika védőréteg szerepét is, így 

végeztem méréseket üveghordozókon és szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon 

kialakított bevonatokon is.  A 9. táblázatban láthatóak a mártásos módszerrel kompakt szilika 

védőréteggel ellátott üveghordozón kialakított különböző minták haladó (ΘA), hátráló (ΘR) és 

Young peremszög (ΘYoung), valamint a peremszöghiszterézis (H) értékei. A bevonatok 

közvetlenül az elkészítésük után vizsgálva hidrofil tulajdonságot és nagy peremszög 

hiszterézis értékeket (15-20°) mutattak. 5 perc UV megvilágítást követően mindegyik minta 

tökéletes nedvesítést mutatott (0° peremszög). Miután ezeket a mintákat több napig sötétben 

tartottam a peremszög értékek újra megnőttek, sőt, az eredetileg mért peremszög értékeknél 

jelentősebb nagyobb értékeket mértem (körülbelül 30°-kal, lásd 9. táblázat). Általában 

elmondható minden szilika védőréteggel ellátott üveghordozón kialakított minta esetében, 

hogy hosszabb látható fényű bevilágítás és/vagy sötétben tárolást követően a haladó 

peremszög értékek 45° és 80° között változtak. 

Az AgNO3 oldatban való impregnálással adalékolt minták az eredeti TiO2(CTAB) 

bevonatokéhoz hasonló peremszög értékeket mutattak. Ezzel szemben a TiO2(P123_Ag) 

minták, melyek előállítása során az AgNO3-ot közvetlenül a prekurzorszolhoz kevertem,  a 

többi bevonathoz képest jelentősen kisebb peremszög értékeket mutattak.  Ennek egy 

lehetséges oka, hogy az AgNO3 jelenléte a prekurzor szolban eltérő pórusszerkezet 

kialakulásához vezet, és valószínűleg a felületi érdesség is változik, amely befolyásolja a 

peremszög értékeket. Továbbá ezek a minták rendelkeznek a legmagasabb ezüsttartalommal, 

és a TEM mérések szerint ez az ezüst adalékolási módszer nagy mennyiségű, jól diszpergált, 

kisméretű Ag részecskék kialakulását eredményezi a felületen, amely képes gyors ezüst-ion 

diffúzióra a víz fázisba, ez pedig nagyobb polaritáshoz és hidrofilitáshoz vezethet. 

A védőréteg nélküli üvegfelületen kialakított TiO2 bevonatok még inkább hidrofil jelleget 

mutattak: mindegyik típusú bevonat esetében tökéletes nedvesítést (0° peremszög) 

tapasztaltam, közvetlenül az elkészítés után és 2 nap sötétben való tárolás után is (lásd 33. 

ábra, kezdeti peremszögek összehasonlítása). Tehát ugyanolyan bevonatok nedvesedési 

tulajdonságaiban jelentős eltérést láthatunk, ha más hordozón alakítjuk ki őket: ennek egy 

lehetséges oka a hordozóból való ionok vándorlása, elsősorban a Na
+
 ion diffúzió az üvegből 

a felületen lévő rétegekbe. A magas hőmérsékletű hőkezelési lépés során az üvegből a Na
+
 

ionok a TiO2 rétegbe diffundálnak, amennyiben nincs védőréteg kialakítva köztük. A TiO2 

réteg magas Na
+ 

tartalma magasabb polaritást és megnövekedett hidrofilitást okoz.  
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9. táblázat: Szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon mártásos módszerrel 

kialakított minták haladó (ΘA), hátráló (ΘR), Young peremszög (ΘYoung) és peremszög 

hiszterézis (H) értékei: közvetlenül az elkészítés után, illetve 5 perc UV bevilágítás majd 2 nap 

sötétben tartás után mérve. 

 ΘA (°) ΘR (°) ΘYoung (°) H (°) 

 Elkészítés után 

TiO2(CTAB) 31 ± 4 16 ± 3 24 ± 3 15 ± 1 

TiO2(CTAB)-0,03Ag 31 ± 6 14 ± 5 24 ± 5 17 ± 4 

TiO2(CTAB)-1Ag 37 ± 5 18 ± 5 29 ± 4 20 ± 4 

TiO2(P123_Ag) 12 ± 2 - - - 

 5 perc UV, 2 nap sötétben tartás 

TiO2(CTAB) 57 ± 8 34 ± 6 47 ± 7 23 ± 3 

TiO2(CTAB)-0,03Ag 68 ± 10 43 ± 6 56 ± 8 25 ± 3 

TiO2(CTAB)-1Ag 73 ± 7 48 ± 6 61 ± 6 25 ± 2 

TiO2(P123_Ag) 45 ± 9 30 ± 8 38 ± 8 15 ± 2 

Az ezüst nélküli és ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB) mintákon két ismételt ciklus UV-

besugárzás/látható fény alatti regenerációs lépéseket alkalmaztam, ezek eredményét a 33. 

ábra mutatja. Minden minta esetében megfigyelhető a TiO2-ra jellemző fotoreszponzív 

nedvesedési viselkedés, a peremszög értékek a két cikluson keresztül a várakozásoknak 

megfelelően változnak. Azonban jóval kisebb változásokat tapasztaltunk a védőréteg nélküli 

üveghordozókon kialakított minták esetében, valószínűleg a nagy Na
+
 tartalmuk miatt. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az ezüst tartalom növekedésével lassabb a regeneráció, 

lassabban nyerik vissza a minták a nagyobb peremszög értékeket a látható bevilágítás során. 

Feltételezhetően az ezüst részecskék jelenléte befolyásolja a nedvesedési tulajdonságok 

megváltozásáért felelős felületi csoportok átalakulási reakcióinak sebességét is. A nagyobb 

ezüsttartalmú minták esetében jelentősebb volt ez a hatás – lehetséges, hogy a nagyobb 

felületi borítottság esetében a TiO2 hozzáférhető felülete lecsökken, a felületi csoportok 

reakcióihoz szükséges O2 illetve H2O adszorpciója jobban gátolt [139], így lassabban történik 

meg a nedvesedési tulajdonságok változása. 
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33. ábra: Üveghordozókon és szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon mártásos 

módszerrel kialakított TiO2(CTAB) és ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB) mintákon mért haladó 

peremszög értékek két UV/Vis bevilágítási ciklus alatt. (A kezdeti peremszöget 2 nap sötétben 

tartás után mértem a mintákon.) 

A nedvesedési tulajdonságokat részletesen vizsgáltam a forgótárcsás módszerrel, szilika 

védőréteggel ellátott üveghordozókon kialakított TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok 

esetében is: arra szerettem volna választ találni, hogy az ezüst jelenléte miként befolyásolja az 

UV-reszponzív nedvesedési viselkedést. A mért víz-peremszög értékek (haladó, hátráló és 

Young peremszög, peremszög hiszterézis) a 10. táblázatban láthatóak. Kiindulási állapotban 

mindegyik minta hidrofil tulajdonságú volt, a mért peremszög érték függött a környezeti 

hatásoktól: eleinte 30° alatti peremszöget mutattak, majd hosszabb ideig sötétben tartva a 

mintákat, ez az érték emelkedett. UV-besugárzás hatására a peremszög 0°-ra vagy közel 0°-ra 

csökkent. Ezután a bevonatokat sötétben tartva, vagy látható fénnyel bevilágítva magasabb 

peremszög értékek voltak mérhetőek (50-70°). A legtöbb minta esetében hasonló peremszög 

értékeket mértem a különböző bevilágítások után, egyedül a TiO2(P123_Ag) minták esetében 

volt megfigyelhető kismértékű eltérés a többi bevonattól. Ezeknél a mintáknál az UV 

bevilágítás hatására kevésbé jelentős peremszög csökkenés volt csak megfigyelhető, a többi 

mintához képest. A 34. ábrán a TiO2(P123_Ag) mintákat az ezüst nélküli TiO2(P123) 

bevonatokkal hasonlítom össze: a TiO2(P123_Ag) minták esetében sokkal hosszabb UV 

bevilágítási idő volt szükséges a 0° közeli peremszög értékek eléréséhez, és még 35 perc után 

sem következett be a tökéletes nedvesítés a teljes felületen. A látható bevilágítás alatt történő 

regeneráció is kicsit lassabb volt ezeknél a mintáknál. Ennek a jelenségnek is a magas 

ezüsttartalom és a nagy felületi borítottság állhat a hátterében, amely befolyásolhatja a felületi 
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csoportok átalakulásának sebességét. Továbbá szerepet játszhatnak a bevonat felületi 

töltésviszonyai, a felület érdessége is. 

10. táblázat: Szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon forgótárcsás módszerrel 

kialakított mintákon mért haladó (ΘA) és hátráló (ΘR) víz-peremszög, ebből meghatározott 

Young peremszög (ΘYoung) és peremszög hiszterézis (H) értékek 

Minta  ΘA (°) ΘR (°) ΘYoung (°) H (°) 

TiO2(CTAB) 

kiindulási 28 ± 6 16 ± 2 23 ± 4 12 ± 5 

10 perc UV 0 0 0 0 

30 perc Vis 11 ± 11 1 ± 2 13 ± 10 10 ± 7 

1 nap sötét 43 ± 3 22 ± 2 34 ± 3 21 ± 2 

10 perc UV 0 0 0 0 

30 perc Vis 45 ± 4 25 ± 4 36 ± 4 20 ± 2 

TiO2(CTAB)-0,03Ag 

kiindulási 30 ± 2 19 ± 6 25 ± 3 11 ± 4 

10 perc UV 3 ± 4 0 2 ± 3 3 ± 4 

30 perc Vis 26 ± 9 12 ± 7 20 ± 7 14 ± 3 

1 nap sötét 42 ± 4 21 ± 3 33 ± 3 21 ± 2 

10 perc UV 0 0 0 0 

30 perc Vis 63 ± 13 37 ± 9 51 ± 11 26 ± 4 

TiO2(CTAB)-1Ag 

kiindulási 36 ± 3 24 ± 3 30 ± 1 12 ± 6 

10 perc UV 4 ± 4 0 3 ± 3 4 ± 4 

30 perc Vis 26 ± 8 11 ± 4 20 ± 6 15 ± 4 

1 nap sötét 44 ± 5 23 ± 4 35 ± 4 21 ± 1 

10 perc UV 0 0 0 0 

30 perc Vis 49 ± 4 27 ± 3 40 ± 3 22 ± 2 

TiO2(P123) 

kiindulási 16 ± 1 0 11 ± 1 16 ± 1 

10 perc UV 0 0 0 0 

30 perc Vis 19 ± 15 9 ± 8 15 ± 12 10 ± 8 

1 nap sötét 35 ± 4 17 ± 3 27 ± 4 21 ± 5 

10 perc UV 5 ± 8 0 4 ± 6 5 ± 8 

30 perc Vis 15 ± 24 9 ± 14 13 ± 19 7 ± 10 

TiO2(P123)-0,03Ag 

kiindulási 15 ± 5 0 10 ± 3 15 ± 5 

10 perc UV 3 ± 3 0 2 ± 2 3 ± 3 

30 perc Vis 25 ± 9 11 ± 8 19 ± 8 14 ± 3 

1 nap sötét 31 ± 4 17 ± 2 25 ± 3 14 ± 4 

10 perc UV 9 ± 7 0 7 ± 4 10 ± 6 

30 perc Vis 35 ± 14 12 ± 13 27 ± 13 21 ± 3 

TiO2(P123)-1Ag 

kiindulási 11 ± 10 0 8 ± 7 11 ± 10 

10 perc UV 7 ± 1 0 5 ± 1 7 ± 1 

30 perc Vis 25 ± 3 11 ± 2 19 ± 2 14 ± 3 

1 nap sötét 37 ± 4 19 ± 2 29 ± 4 20 ± 4 

10 perc UV 4 ± 7 0 4 ± 5 6 ± 7 

30 perc Vis 26 ± 9 13 ± 8 20 ± 9 15 ± 3 

TiO2(P123_Ag) 

kiindulási 21 ± 3 7 ± 2 16 ± 2 14 ± 2 

10 perc UV 12 ± 9 0 8 ± 6 12 ± 9 

30 perc Vis 50 ± 6 28 ± 3 40 ± 5 22 ± 4 

1 nap sötét 49 ± 2 26 ± 2 39 ± 2 23 ± 1 

10 perc UV 16 ± 13 6 ± 5 12 ± 9 10 ± 8 

30 perc Vis 56 ± 7 30 ± 4 45 ± 5 26 ± 4 
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34. ábra: Szilika védőréteggel ellátott üveghordozókon forgótárcsás módszerrel 

kialakított TiO2(P123) és TiO2(P123_Ag) bevonatok UV-reszponzív nedvesedési 

viselkedése: haladó víz-peremszög értékek különböző idejű UV és látható fényű 

bevilágítások után  

5.7. Fluoreszcencia anizotrópia 

A különböző R6G színezékkel impregnált TiO2 bevonatokon (szilika védőréteggel ellátott 

üveghordozón a mártásos módszerrel kialakított TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) 

minták) fluoreszcencia anizotrópia mérést végeztem, és összehasonlítottam a 

színezékoldatban mért értékkel.  

A 10
-6

 M-os R6G színezék oldat fluoreszcencia emissziós intenzitás spektrumán 550 nm-en 

jelentkezett egy csúcs. Az R6G színezékkel impregnált bevonatok esetében kék eltolódás volt 

megfigyelhető (550 nm-ről 540 nm-re tolódott el a csúcs maximuma). 

A színezékoldat esetében mért anizotrópia (r) értéke 0,036 volt az 550 nm-es 

csúcsmaximumon, a G értéke pedig 0,97. Ugyanezt a G faktort alkalmazva a színezékkel 

impregnált TiO2 bevonatokon mért eredményekre, azok anizotrópia értékeit is 

meghatároztam: 0,26 ± 0,04 a TiO2(CTAB), 0,25 ± 0,04 a TiO2(P123), 0,25 ± 0,02 a 

TiO2(PVP) minták esetében (minden esetben az 540 nm-es csúcsmaximumon mérve). Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy a bevonatokban a színezékmolekulák mobilitása lecsökken, 

mivel adszorbeálódtak a pórusok felületén. 

5.8. Színezék adszorpció a pórusos TiO2 bevonatokban 

Különböző anionos és kationos színezékek adszorpcióját vizsgáltam vizes oldatokból a TiO2 

bevonatok pórusaiba. A színezékkel impregnált bevonatokat UV-Vis spektroszkópiai 

módszerrel jellemeztem. A mérések során elsőként mártásos módszerrel készült TiO2(CTAB), 
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TiO2(P123) és TiO2(PVP) bevonatok színezék adszorpcióját hasonlítottam össze, mely 

eredmények a szilárd-levegő határfelületen végzett fotodegradációs tesztek értelmezésében is 

fontosak. Az ezüsttel adalékolt minták esetében a részletes fotodegradációs vizsgálatokat 

gyakorlati megfontolások miatt (a fotodegradációs mérések esetében kevesebb hiba kerülhet 

az eredményekbe, ha csak a hordozó egyik oldalán alakítjuk ki a bevonatot) a forgótárcsás 

módszerrel készített TiO2(CTAB) és TiO2(P123) típusú mintákon, illetve ezek ezüsttel 

adalékolt változatain végeztem, és a színezék adszorpciós eredményeket is ezen mintákra 

mutatom be. Az itt leírt eredmények mind szilika védőréteggel ellátott üveghordozón 

kialakított bevonatokra vonatkoznak. 

A mérések során a bevonatokat különböző színezékek (rodamin 6G (R6G), metilénkék (MB) 

és metilnarancs (MO)) vizes oldatában impregnáltam. Előkísérletekben különböző pH-jú 

vizes oldatokat próbáltam ki. A kationos R6G és MB színezékek jelentős adszorpciót 

mutattak pH = 10-es értéken, köszönhetően az elektrosztatikus vonzásnak a kationos 

molekulák és a negatívan töltött felület között. Ahogy a mártásos módszerrel kialakított 

TiO2(CTAB) minták példáján a 35a ábrán látható, a 10
-3

 M-os R6G oldat eredeti pH értékén 

(pH = 6) nem volt tapasztalható jelentős adszorpció, míg pH = 10-es közeget beállítva a 

színezék molekulák nagy mennyiségben adszorbeálódtak a pórusokban. A MB színezék is 

hasonló eredményeket mutatott. Emiatt ezt követő kísérletekben a színezék impregnálás során 

az R6G és MB oldatok pH-ját minden esetben 10-es értékre állítottam be. 

Az anionos MO színezék ezzel szemben nem mutatott mérhető mértékű adszorpciót a vizsgált 

pH tartományban, alacsonyabb pH értékek beállítása esetében sem. Így a színezék 

adszorpciós vizsgálatokat csak a R6G és MB színezékekkel végeztem el. Hasonló okokból, a 

színezék fotodegradációs méréseket a folyadék-szilárd határfelületen mindhárom színezékkel 

elvégeztem, míg a szilárd-levegő határfelületi méréseket csak a R6G és MB színezékekkel. 

Elsőként az ezüst nélküli TiO2 minták eredményeit mutatom be, majd áttérek az ezüsttel 

adalékolt TiO2 minták méréseire. 

5.8.1 Ezüst nélküli TiO2 minták színezék adszorpciója 

5.8.1.1. Rodamin 6G impregnált TiO2 bevonatok 

A R6G színezékkel impregnált bevonatok (kompakt szilika védőréteggel ellátott 

üveghordozón, a mártásos módszerrel kialakított TiO2 minták) abszorbancia spektrumait UV-

Vis spektrofotométerrel vettem fel. A 35b ábrán láthatjuk a különböző színezék impregnált 

bevonatok összehasonlítását: a TiO2(PVP) minták jelentősen nagyobb mennyiségű színezéket 

adszorbeáltak, mint a TiO2(CTAB) és TiO2(P123) minták, a nagyobb rétegvastagságuknak 

köszönhetően. Azonban a 35d ábrán látható, hogy a TiO2(PVP) minták mutatják a 
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legalacsonyabb abszorbanciát amennyiben az abszorbancia értékeket egységesen 100 nm-es 

rétegvastagságra normalizáljuk. Ezek a különbségek a bevonatok eltérő fajlagos felületéből 

adódhatnak (lásd 5. táblázat). 

A TiO2(P123) bevonatban adszorbeált színezék molekulák számát 2,0  10
16

 db-nak 

becsültem ezen minták deszorpciós méréseinek eredménye alapján (lásd 4.10. fejezet). Ezt az 

értéket összehasonlíthatjuk az elméleti számolással megkapott maximum darabszámmal, mely 

megadja maximum hány molekula képes a felületen megkötődni. Ha teljes felületi 

borítottsággal járó adszorpciót feltételezünk, akkor a bevonat fajlagos felülete (1093 m
2
 cm

-3
; 

lásd 5. táblázat) és a színezék molekula mérete (gömbekvivalens átmérő = 1,6 nm [140]) 

alapján becsülhető, hogy maximum 1,9  10
16 

molekula képes adszorbeálódni a felületen. A 

számolás során a gömbökkel helyettesített molekulák szoros, hexagonális illeszkedését 

feltételeztem (felület lefedettsége 91%), melyek egy rétegben kötődnek meg egy sima 

felületen. Mivel a két kiszámított érték megközelítően egyenlő, ez arra utal, hogy a színezék 

molekulák teljes felületi borítottságot érnek el a bevonatban való adszorpció után. Azonban 

azt is érdemes észben tartani, hogy színezék dimerizáció is befolyásolja a felületi 

borítottságot. 

Az R6G oldat és a színezék impregnált TiO2 bevonatok abszorbancia spektruma 533 nm körül 

(531-534 nm) mutat egy maximumot, ami a színezékmolekula monomer formájához 

rendelhető. A spektrumokon megtalálható egy váll is 500 nm-en, amely pedig a H-dimer 

forma jelenlétére utal. Az abszorpciós csúcs alakja, mely információt ad a dimerek és 

monomerek arányáról, eltérő volt oldatban mérve, illetve a különböző pórusos bevonatokban 

vizsgálva (35c ábra). Ahogy azt a 35c ábrán és a 11. táblázatban láthatjuk, a dimerek 

mennyisége a monomerekhez viszonyítva (a dimer-monomer moláris arány, amelyet a 

megfelelő hullámhosszakon vett abszorbancia értékekből becsülhetünk) kisebb a 

bevonatokban, mint a 5  10
-4

 M-os vizes oldatban mérve. A színezékmolekulák valószínűleg 

monomer formában diffundálnak be a bevonat pórusaiba, és feltételezhető, hogy a monomer-

monomer és monomer-felület kölcsönhatások versengenek egymással. A monomer-felület 

vonzó kölcsönhatás miatt a dimerizáció nem mehet végbe olyan intenzitással, mint oldatban. 

Azonban a szűkebb pórusok elő is segíthetik a dimerizációs folyamatot. A TiO2(CTAB) 

minták mutatják a legmagasabb dimer-monomer arányt, amely magyarázható azzal, hogy 

ezek a minták tartalmazzák a legszűkebb pórusokat (dátlag = 5 nm) az összes bevonattípus 

közül. A pórusok szűk, behatárolt tereiben a dimerizációs folyamat könnyebben végbemehet, 

a molekulák közelségének köszönhetően. Ez a jelenség hangsúlyosabb kisebb pórusméretek 

esetén, és emiatt több dimer van jelen a TiO2(CTAB) mintában, mint a TiO2(P123) és 

TiO2(PVP) mintákban, amelyek nagyobb pórusméretekkel rendelkeznek. 
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35. ábra: Mártásos módszerrel kialakított TiO2(CTAB) bevonatok abszorbancia spektruma 

különböző pH értékű R6G színezékoldatokban való impregnálást követően (a); Különböző 

pórusrendszerű TiO2 bevonatok színezékfelvétele (pH =10 R6G oldatokból): abszorbancia 

(b), A(max)= 1 értékre normált abszorbancia (c), és 100 nm-es rétegvastagságra normált 

abszorbancia görbék (d): R6G impregnált TiO2(PVP) (▲), TiO2(P123) (●), TiO2(CTAB) (□) 

minták és 5  10
-4

 M-os R6G oldat (◆). 

11. táblázat: Az asszociátumok monomerekhez viszonyított moláris aránya a színezékkel 

impregnált, mártásos módszerrel kialakított TiO2 bevonatokban 

 
Rodamin 6G 

dimer/monomer arány (-) 

Metilénkék 

trimer/monomer arány (-) 

TiO2(CTAB) 0,78 ± 0,03 1,67 ± 0,01 

TiO2(P123) 0,71 ± 0,03 2,02 ± 0,09 

TiO2(PVP) 0,57 ± 0,01 1,89 ± 0,10 

5.8.1.2. Metilénkék impregnált TiO2 bevonatok 

Az MB színezékkel impregnált bevonatok (kompakt szilika védőréteggel ellátott 

üveghordozón, a mártásos módszerrel kialakított TiO2 minták) abszorbancia spektrumait 

szintén UV-Vis spektrofotométerrel jellemeztem (36. ábra). Hasonlóan az R6G színezékkel 

végzett mérések eredményéhez, a TiO2(PVP) minták adszorbeálták a legnagyobb 

mennyiségben a MB színezék molekulákat (36a ábra), és ezek a minták mutatták a legkisebb 

abszorbancia értékeket, amennyiben a görbéket egységesen 100 nm rétegvastagságra 

normáltam (36b ábra). A 36c ábrán megfigyelhető, hogy az MB színezék jelentősen eltérő 

alakú abszorbancia görbét mutat oldatban, illetve az impregnált bevonatokban mérve. Érdekes 
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észrevétel, hogy a színezék asszociáció felerősödött a bevonatok pórusaiban az oldathoz 

képest, míg ennek ellenkezője volt megfigyelhető az R6G molekulák esetében. Az 

abszorbancia görbéken 660 nm-en jelentkező csúcs az MB monomer formájához tartozik, míg 

a csúcs 605 nm-en a dimerhez, és a csúcs 550 nm-en, amely csak a színezékkel impregnált 

bevonatok abszorbancia görbéin figyelhető meg, pedig a trimer molekulák jelenlétét mutatja 

[120]. Az intenzív trimer csúcs megjelenése arra utal, hogy a színezék koncentráció jelentősen 

megnőtt a bevonatok pórusaiban. Ekkor a színezék molekulák főként trimer formában vannak 

jelen, köszönhetően a relatíve magas egyensúlyi állandóknak a dimerizációs (2  10
3
 M

-1
) és a 

trimerizációs lépés (6  10
6
 M

-2
) esetében (melyet MB vizes oldatában 30 °C-on határoztak 

meg [141]), illetve annak, hogy a színezékmolekulák eltérően viselkednek a pórusszerkezet 

szűk, behatárolt tereiben, mint oldatban. Feltételezhetően a pórusos bevonatokban nem csak 

trimer és monomer, de dimer molekulák is jelen vannak kis mennyiségben, azonban az ennek 

megfelelő csúcs nem detektálható az abszorbancia görbéken. 

A különböző pórusos bevonatokat összehasonlítva a MB monomerek trimerekhez viszonyított 

aránya a TiO2(CTAB) típusú bevonatokban a legnagyobb (36c ábra és 11. táblázat). Ez a 

különböző pórusméretekkel magyarázható: ezek a minták tartalmazzák a legszűkebb 

pórusokat, és feltételezhetően a pórusok egy része már túl kicsi a nagyobb méretű trimer 

molekulák számára, ami magasabb monomer-trimer arányhoz vezet. Ezt összevetve a fent 

leírt R6G adszorpciós eredményekkel láthatjuk, hogy a két színezék eltérően viselkedett, a 

pórusméret különböző módon hatott az asszociátum-monomer arányra az impregnált 

mintákban. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy az R6G dimerek mérete még elég kicsi 

ahhoz, hogy csapdázódhassanak ezekben a szűk pórusokban is, ellentétben a nagyobb MB 

trimerekkel, melyek a nagyon szűk pórusokban már nem lehetnek jelen. 

Az eredmények szerint az asszociált formában lévő színezékmolekulák mennyisége a pórusos 

bevonatokban szabályozható a pórusméretekkel: az asszociált formák nagyobb mennyiségben 

fordulnak elő a kisebb pórusméretekkel rendelkező mintákban egy bizonyos pórusméret 

eléréséig, amely után a mennyiségük viszont már csökken, mivel a pórusméretek túl kicsik 

lesznek ahhoz, hogy az asszociált színezékmolekulák elférjenek bennük. 

Az MB impregnált minták abszorbancia spektrumait időben vizsgálva egy érdekes jelenséget 

is megfigyelhetünk: több napos tárolás során többször egymás után lemérve az abszorbancia 

görbéket ugyanazokon a mintákon, a monomer csúcs lassan csökkent, míg a trimer csúcs 

kismértékben növekedett. Egy példa látható a 36d ábrán egy MB impregnált TiO2(PVP) 

mintáról, amelyet több napig sötétben tartottam, miközben adott időközönként lemértem az 

abszorbancia spektrumát. Ez a jelenség azt jelenti, hogy a monomer-trimer átalakulás képes 

végbemenni az impregnált bevonatok pórusszerkezetében. 
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36. ábra: MB színezék adszorpciója mártásos módszerrel kialakított TiO2 bevonatokban. 

Színezékfelvétel pH = 10-es színezékoldatokban való impregnálást követően: abszorbancia 

(a), 100 nm-es rétegvastagságra normált abszorbancia (b), és A(max) = 1 értékre normált 

abszorbancia görbék (c): MB impregnált TiO2(PVP) (▲), TiO2(P123) (●), TiO2(CTAB) (□) 

minták és 10
-3

 M-os MB oldat (◆). MB impregnált TiO2(PVP) minták abszorbancia 

spektrumai az impregnálást követően, majd különböző idejű sötétben tárolás után (d). 

5.8.2 Ezüst adalékolás hatása a bevonatok színezék adszorpciójára 

Összehasonlítottam R6G színezékoldatban impregnált TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 minták 

(kompakt szilika védőréteggel ellátott üveghordozón, forgótárcsás módszerrel kialakított 

TiO2(CTAB) és TiO2(P123) bevonatok; ilyen típusú, az impregnálásos módszerrel ezüsttel 

adalékolt minták; és TiO2(P123_Ag) bevonatok, melyeknél az ezüstadalékolás AgNO3 

prekurzor szolhoz keverésével történt) színezék adszorpcióját: a normalizált abszorbancia 

spektrumok a 37a-b ábrán láthatóak. A görbéken megjelenik a R6G monomerekre utaló 535 

nm körüli csúcs, és a H-dimer molekulák jelenlétére utaló, 500 nm körül jelentkező váll [113], 

ahogy azt az ezüst nélküli, mártásos módszerrel kialakított mintákon is megfigyelhettük 

(5.8.1.1. fejezet). A TiO2(CTAB) típusú bevonatok ebben az esetben is több dimer molekulát 

tartalmaznak, mint a TiO2(P123) típusú bevonatok, amely feltételezhetően az eltérő 

pórusméreteknek köszönhető. Az ezüsttel adalékolt minták eredményei alapján elmondható, 

hogy az ezüst adalékolás hatására kicsit kevesebb színezékmolekula kötődött meg dimer 

formában a bevonatokban, azonban a bevonatok pórusmérete is befolyásolta ezt a hatást. A 

TiO2(CTAB) bevonatok esetében az impregnálásos ezüstadalékolás hatására a dimerek aránya 
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csökkent, és ez a csökkenés nagyobb volt a magasabb ezüsttartalmú mintáknál: ennek egy 

lehetséges magyarázata, hogy a pórusokban kialakult Ag szemcsék még szűkebb 

pórusméreteket eredményeztek, és a legkisebb pórusokba már nem férhettek be a dimer 

molekulák, így ezek a minták nagyobb arányban tartalmaznak monomereket. A TiO2(P123) 

minták esetében ezzel szemben az impregnálásos ezüstadalékolásnak nem volt jelentős hatása 

az adszorpció után kialakult dimer-monomer arányra: feltételezhető, hogy ezen minták 

nagyobb pórusai az ezüst adalékolás hatására sem váltak túl szűkké a dimer molekulák 

számára. A TiO2(P123_Ag) bevonatokban viszont jelentősen kevesebb dimer molekula 

adszorbeálódott, amelynek számos oka lehet, hiszen az AgNO3 prekurzor szolhoz keverése 

megváltoztathatja a pórusszerkezet mellett a felületi töltésviszonyokat is. 

Az MB színezékoldatban impregnált bevonatok normalizált abszorbancia spektrumai a 37c-d 

ábrán láthatóak. A görbéken megjelenik a monomerekre jellemző csúcs 660 nm körül, míg az 

asszociált formák (dimerek és nagyobb asszociátumok) a kisebb hullámhosszak felé, 550-610 

nm között mutatnak csúcsokat: a legnagyobb csúcs 570 nm körül a trimer formához tartozik 

[120]. Az impregnálásos módszerrel ezüsttel adalékolt minták kicsit kisebb arányban 

tartalmaztak trimer molekulákat, mint az ezüst nélküli minták, főleg magasabb ezüsttartalmú 

minták esetében: feltételezhetően az Ag szemcsék leszűkítették a pórusokat, és a nagy trimer 

molekulák már egyes kisebb pórusokban így nem alakulhattak ki. A TiO2(P123_Ag) típusú 

bevonatok jelentősen kevesebb színezékmolekulát tartalmaznak trimer formában, mint a többi 

minta, és ezek az egyedüli minták ahol jól láthatóan megjelenik a MB dimerekhez tartozó 

csúcs (605 nm-en [120]), amely ezen kívül csak az impregnáló színezékoldat 

spektrumgörbéjén figyelhető meg.  

A 37e ábra a színezék impregnált mintákon mért maximum abszorbancia (A(max)) értékeket 

mutatja, amely információt ad arról, hogy a különböző bevonatok milyen mennyiségű 

színezéket voltak képesek felvenni. A felvett színezék mennyisége hasonló volt a legtöbb 

minta esetében, a TiO2(P123_Ag) típusú minták kivételével, melyek kevesebb 

színezékmolekulát adszorbeáltak, mint a többi bevonat. Néhány esetben az AgNO3 oldatban 

impregnált bevonatok is kicsit kisebb színezékfelvételt mutattak. 
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37. ábra: Színezékadszorpció forgótárcsás módszerrel készült TiO2 és ezüsttel 

adalékolt TiO2 bevonatokban: R6G impregnált minták (a-b) és MB impregnált 

minták (c-d) A(max) = 1 értékre normált abszorbancia görbéi; valamint különböző 

színezék impregnált minták maximum abszorbancia értékeinek összehasonlítása (e). 

5.9. Színezék fotodegradációs mérések 

Az ezüst nélküli és az ezüsttel adalékolt TiO2 minták fotoaktivitását különböző színezékek 

UV vagy látható fényben bekövetkező bomlásának nyomon követésével jellemeztem, 

különböző mérési elrendezéseket alkalmazva: tanulmányoztam a színezék fotodegradációt 

mind a folyadék-szilárd, mind pedig a szilárd-levegő határfelületen.  

Kutatómunkám egyik célkitűzése volt a szilárd-levegő határfelületen lejátszódó 

színezékdegradáció részletes tanulmányozása a mezopórusos bevonatok esetében. Munkám 



81 
 

során elsőként a TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) típusú bevonatok fotoaktivitását 

hasonlítottam össze ilyen tesztekben, és ehhez a mintákat a mártásos módszerrel alakítottam 

ki. Ezután célom volt az ezüstadalékolás szerepét is vizsgálni, ekkor azonban a mintaszám 

csökkentése érdekében már csak a TiO2(CTAB) és TiO2(P123) típusú mintákat, illetve ezek 

különböző módszerekkel ezüsttel adalékolt változatait vizsgáltam. Ezeket a mintákat a 

mártásos és a forgótárcsás módszerrel is előállítottam. A fotodegradációs vizsgálatok során 

összehasonlításképpen folyadék-szilárd határfelületen, színezékoldatokban is végeztem 

teszteket, amelyeket viszont előnyösebb olyan mintákon végezni, ahol a hordozó csak egyik 

oldalára kerül a bevonat. Ezért az ezüsttel adalékolt minták esetében a forgótárcsás 

módszerrel készült bevonatokon végeztem el a részletes fotodegradációs vizsgálatokat. Ehhez 

képest a mártásos módszerrel készült mintákat csak kevésbé részletesen vizsgáltam. 

A fotodegradációs tesztek eredményei közül elsőként a szilárd-levegő határfelületen végzett, 

majd a folyadék-szilárd határfelületen végzett teszteket mutatom be. 

5.9.1 Szilárd-levegő határfelületen végzett színezékfotodegradációs mérések 

A szilárd-levegő határfelületen végzett színezék fotodegradációs tesztek közül elsőként az 

ezüst nélküli TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) minták eredményeit hasonlítom össze, 

mely bevonatokat a mártásos módszerrel készítettem. Utána a forgótárcsás módszerrel 

készült, TiO2(CTAB), TiO2(P123) és az ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB)-0,03Ag, 

TiO2(CTAB)-1Ag, TiO2(P123)-0,03Ag, TiO2(P123)-1Ag, TiO2(P123_Ag) minták 

eredményeit mutatom be.  

5.9.1.1. Ezüst nélküli, mártásos módszerrel kialakított TiO2 bevonatok  

Két kationos színezék, a rodamin 6G és a metilénkék fotodegradációját vizsgáltam a TiO2 

bevonatok pórusaiban, a szilárd-levegő határfelületen. A kísérleteket TiO2(CTAB), 

TiO2(P123) és TiO2(PVP) típusú mintákon végeztem el, a bevonatokat minden esetben szilika 

védőréteggel ellátott üveghordozón alakítottam ki a mártásos módszerrel. A TiO2/MB 

rendszert csak UV fény alatt vizsgáltam részletesen, míg a TiO2/R6G mintákon mind UV 

mind pedig látható fény alatt részletes méréseket végeztem. A látható fényben végzett 

fotodegradációs teszteket csak az R6G impregnált mintákon végeztem el, mivel az 

előkísérletek során úgy találtam, hogy az R6G színezék képes színezék-érzékenyítésre a TiO2 

bevonatokkal szemben, míg a MB színezék nem mutatott ilyen érzékenyítési jelenséget. Az 

MB színezék bomlása csak UV-besugárzás alatt volt észlelhető, látható fényben hosszú 

bevilágítási idők után sem tapasztaltam színezék bomlást. 

A fotodegradációt UV-Vis spektroszkópiai módszerrel követtem nyomon: a vizsgált 

bevonatok abszorbancia spektrumait felvettem a színezék impregnálás előtt, után, majd a 
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különböző idejű bevilágításokat követően is. A színezék elszíntelenedés mértékét A/A0 – t 

görbékkel jellemeztem (lásd 38. ábra), ahol A0 az abszorbancia értéke kezdetben, A pedig t 

idő elteltével. Minden esetben az abszorbancia értékeket a színezék monomer, illetve 

asszociált formájára jellemző hullámhosszon határoztam meg. 

5.9.1.1.1 Rodamin 6G fotodegradáció vizsgálata látható fényben 

A 38a ábrán láthatóak az R6G impregnált bevonatok (a TiO2(P123) minták példáján) 

csökkenő abszorbancia spektrumai látható fényű bevilágítás során. A folyamat során az első 

változás az abszorbancia görbén a monomer csúcs gyors csökkenése: ez az első bomlási 

folyamat a bevilágítás kezdeti 30 percében játszódik le, és az összes bevonat esetében 

megfigyelhető volt. Ezalatt az első, nagyobb sebességű lépés alatt a monomerhez tartozó 

maximum érték hullámhossza kisebb hullámhossz értékek felé tolódik, jellemzően 533 nm-ről 

520 nm-re. Ez a változás irodalmi források alapján a rodamin 6G molekula N-dealkilezési 

reakciójához rendelhető [142–144]. Az irodalom szerint intenzív besugárzás hatására a 

fotodegradáció eredménye a színezék teljes lebomlása CO2, H2O és egyéb tovább már nem 

bontható végtermékekké [145]: feltételezhetően ebben az esetben is ez a folyamat játszódik le 

a hosszabb bevilágítási idők esetében, mivel az abszorbancia csökkenés nagy mértékű és 

irreverzibilis. 
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38. ábra: R6G impregnált, mártásos módszerrel készített TiO2(P123) bevonat abszorbancia 

spektrumai (a) látható és (b) UV fény alatt; ln(A/A0) – idő görbék a momomer és dimer 

degradációra  (c) látható és (d) UV fényben; és a kinetikai paraméterek meghatározása a 

monomer degradációra a Julson-Ollis modell egyenlet segítségével a (e) látható és (f) UV-

besugárzás során mért értékekre való illesztéssel. Az A/A0 értékek az abszorbancia 

maximumon (monomer), illetve 500 nm-en (dimer) lettek meghatározva. A c-f ábrákon látható 

paraméterek a moláris abszorpciós koefficiensek aránya (a), és a degradációs sebességi 

állandók a dimerekre (kd) és a monomerekre az első (km1) és második (km2) időintervallumban, 

továbbá az illeszkedés jóságát meghatározó paraméterek (χ
2
, R

2
). 

A 38c ábrán láthatóak az ln(A/A0) értékek az idő függvényében a R6G monomerek és a 

dimerek esetében: a görbéket összehasonlítva megállapítható, hogy a dimer degradáció 

lassabb, mint a monomer degradáció. A többi típusú TiO2 bevonat is hasonló eredményeket 
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mutatott. Szintén megfigyelhető, hogy a monomer degradáció a kezdeti szakaszban a 

leggyorsabb, majd időben egyre lassabbá válik.  

Az eredmények alapján vizsgálható a R6G monomerek és dimerek degradációs kinetikája is. 

Több különböző kinetikai modellt is alkalmaztak már az irodalomban a TiO2 fotokatalizátor 

általi színezék degradációra: a legtöbb esetben pszeudo-elsőrendű reakcióval írják le a 

folyamatot, mind oldatban végzett fotodegradációs mérések [82,83,87,90,94,146], mind a 

szilárd-levegő határfelületen végzett mérések esetében [99,107], míg néhány esetben 

komplexebb, kétlépéses modelleket alkalmaztak [93,95,96]. A dimer degradációt ritkán 

vizsgálják a monomer degradációtól megkülönböztetve. Ghazzal et al. publikációjukban a 

R6G dimer fotodegradáció nulladrendű kinetikájáról számol be [99]. 

A 38c ábrán látható, hogy az általam vizsgált TiO2(P123) bevonatok esetében a dimer 

degradáció leírására pszeudo-elsőrendű modell alkalmazható (a 24. egyenletet alkalmazva a 

kísérleti adatokra), de ugyanez már nem használható a monomer degradáció esetében. 

𝑙𝑛
𝐴

𝐴0
= −𝑘𝑡      (24) 

A monomer degradációs eredmények alapján megállapítható, hogy a fenti lineáris illesztést 

nem lehet alkalmazni a teljes mérési időintervallumban, mivel a vizsgált időtartam első 

szakaszában tapasztalt kezdeti degradációs sebesség jelentősen gyorsabb, mint a második 

szakaszban. Két különböző degradációs sebességi állandót határozhatunk meg egyenes 

illesztéssel az ln(A/A0) – t adatokra, egyet az első és egyet a második szakaszra: ezek az 

értékek a minták összehasonlítására használhatóak, de az illesztések bizonyos esetekben kevés 

pontot használnak, és az illeszkedés jósága sem megfelelő. Ezzel szemben a Julson ás Ollis 

által leírt [95] kétlépéses modellt alkalmazva jó illeszkedés volt elérhető (lásd 38e ábra). Így a 

Julson-Ollis modellt alkalmaztam az R6G monomer degradáció leírására, amely felfogható 

két egymást követő elsőrendű folyamatként, ahol az első folyamathoz gyorsabb degradációs 

sebesség tartozik. 

Julson és Ollis ezt a két-lépéses kinetikai modellt pórusos TiO2 felületén, a szilárd-levegő 

határfelületen, UV fény alatt végbemenő színezék-degradáció leírására állította fel (25. 

egyenlet).  

𝑠𝑧í𝑛𝑒𝑧é𝑘
𝑘1
→ 𝑘ö𝑧𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘

𝑘2
→  𝑠𝑧í𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑔𝑦ü𝑙𝑒𝑡𝑒𝑘    (25) 

A 25. egyenlet értelmezhető úgy a R6G fotodegradáció esetében, hogy feltételezzük, hogy a 

közti termék az R6G molekula N-dealkilezett formája [142–144]. 

Julson és Ollis kutatásuk során a modellt sikerrel alkalmazták különböző anionos 

színezékekkel impregnált TiO2 porokra; míg egy későbbi publikációban Mills és munkatársai 

bemutatták, hogy a modell anionos és kationos színezékekkel impregnált TiO2 bevonatok 
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esetében is alkalmazható, szintén UV fény alatt [95,96]. Az itt leírt kísérleti eredményeim 

alapján kimondható, hogy a Julson-Ollis modell alkalmazható látható fényben színezék-

érzékenyítés eredményeként lejátszódó fotodegradációs folyamatok esetében is. Továbbá jól 

alkalmazhatónak bizonyult az általam készített mezopórusos TiO2 bevonatokra is, amelyek 

jóval kisebb rétegvastagsággal (0,3 µm alatti) rendelkeznek, mint a Mills és munkatársai által 

leírt minták (1,8 µm). 

Az 533 nm körüli abszorbancia maximumon mért értékek alapján meghatározott monomer 

degradáció kinetikája jó egyezést mutatott a Julson-Ollis modellel. Az alábbi kinetikai modell 

(26. egyenlet) illesztését végeztem el a mért A/A0 – t értékekre (38e ábra). 

𝐴

𝐴0
= (

𝑎𝑘𝑚1

𝑘𝑚2−𝑘𝑚1
) (exp(−𝑘𝑚1𝑡) − exp(−𝑘𝑚2𝑡)) + exp(−𝑘𝑚1𝑡)   (26) 

Ahol a a moláris abszorpciós koefficiensek hányadosa: a = α(közti termék)/α(R6G monomer), 

és km1 és km2 az R6G monomer molekula degradációs sebességi állandói (km1 a degradáció 

első, km2 pedig a második szakaszára vonatkozik). Az egyenlet kiváló illeszkedést mutat az 

R6G monomerek bomlása során mért adatokra, ahogy ez a 38e ábrán látható. A modell 

mindegyik típusú TiO2 bevonat esetében jó illeszkedést mutatott a monomerek bomlására, az 

eredmények a 12. táblázatban láthatóak. 

A dimer degradáció kinetikájának jellemzésére az 500 nm-en mért abszorbancia értékek 

változását alkalmaztam. A dimer degradáció kinetikája eltérő volt a monomerekétől, a Julson-

Ollis modell nem mutatott jó illeszkedést a kísérleti adatokra. Helyette pszeudo-elsőrendű 

folyamatot feltételeztem, és így határoztam meg a dimer degradációs állandókat, az 24. 

egyenlet alkalmazásával. 

A 38c ábrán láthatjuk, hogy a pszeudo-elsőrendű kinetikához tartozó egyenletet a teljes 

bevilágítási intervallumra alkalmazva jó illeszkedést tapasztalunk a TiO2(P123) minták dimer 

degradációja esetében. Ugyanez igaz volt a TiO2(CTAB) bevonatok esetében is, ezekre a 

mintákra ilyen módon kd degradációs sebességi állandók határozhatóak meg. Ezzel szemben a 

modell a TiO2(PVP) minták esetében nem mutatott jó illeszkedést a dimer degradációra sem, 

és itt csak két külön degradációs állandót lehetett meghatározni az egyenlet segítségével a 

bomlás első és második szakaszára. Annak érdekében, hogy az eredményeket össze lehessen 

hasonlítani, minden minta esetében meghatároztam degradációs állandókat az első (kd1) és a 

második (kd2) időintervallumra külön-külön is (az első szakasz a bevilágítás 30. percéig 

tartott, innen kezdődött a második szakasz). A meghatározott degradációs sebességi 

állandókat a 12. táblázat tartalmazza.  

A TiO2(PVP) minták esetében a dimer csúcs abszorbanciája az első szakaszban nagyon lassan 

csökken, egyes esetekben növekedést is tapasztaltam: ennek egy lehetséges magyarázata, 
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hogy dimerizáció játszódik le a mérés során a bevilágítás hatására. Ugyan a színezék 

molekulák adszorbeálódtak a felületen, elképzelhető, hogy így is képesek mozgásra. Ezt a 

feltételezést megerősítik a fluoreszcencia anizotrópia mérések eredményei is (5.7. fejezet): a 

mérések során a különböző R6G impregnált TiO2 bevonatok fluoreszcencia anizotrópia 

értékeit határoztam meg, és hasonlítottam össze a színezék oldatban mért anizotrópia értékkel. 

Az eredmények szerint a TiO2 bevonatok jóval nagyobb anizotrópia értékekkel rendelkeznek, 

amely azt mutatja, hogy a színezék molekulák adszorbeálódtak a pórusfalakra, és így kisebb 

mobilitással rendelkeznek. Ehhez képest az anizotrópia maximum lehetséges kísérleti értéke, 

amelyet határérték anizotrópiának (r0) is hívnak, a R6G esetében 0,37 körüli (propán-1,2-

diolban alacsony hőmérsékleten mérve [147]), ami egy magasabb érték, mint a TiO2 

bevonatokra meghatározott (~0,25). Tehát feltételezhető, hogy a színezékmolekulák képesek 

mozgásra és így dimerizációra is a pórusokban. Továbbá feltételezhető, hogy a 

színezékadszorpció során kialakult dimer-monomer arány nem egy egyensúlyi állapotot 

tükröz, és a fény energiáját felhasználva a színezékmolekulák képesek mozogni, átrendeződni, 

további dimer molekulák alakulhatnak ki. Ez a folyamat a bevonattípusok közül csak a 

TiO2(PVP) minták esetében volt jól mérhető, valószínűleg azért, mert ezek a minták 

tartalmazzák a legtágabb pórusokat, és így a molekuláknak nagyobb tér állt rendelkezésére, 

amelyben könnyebben megtörténhetett a dimerizáció. 

Ghazzal és munkatársai [99] kutatásaik során a mezopórusos bevonatokban vizsgálták a R6G 

színezék degradációját UV fény alatt, és azt találták, hogy a nagyobb porozitással és nagyobb 

fajlagos felülettel rendelkező minták nagyobb mennyiségben adszorbeálták a színezéket 

monomer formában, és magasabb degradációs sebességet is mutattak. Megállapították, hogy 

az R6G monomerek bomlása gyorsabb, mint a dimereké, és hogy a monomer forma 

bomlásával kezdődik a degradációs folyamat. 

A degradációs sebességi állandókat a 40c ábrán és a 12. táblázatban foglaltam össze: 

megállapíthatjuk, hogy az irodalom szerint vártakkal egyezően az R6G dimer molekulák 

kisebb degradációs sebességet mutatnak, mint a monomerek, minden vizsgált minta esetében. 

Ez a különbség leginkább a folyamat első szakaszában hangsúlyos, ahol a dimer degradációs 

sebesség sokkal kisebb, és ez mind az UV (lásd 5.9.1.1.2. fejezet) mind a látható fényű 

mérések során megfigyelhető volt. A monomer és dimer degradáció összehasonlítása során 

egy további érdekes jelenséget tapasztaltam: egyes bevonatokban a fotodegradáció kezdeti, 

első lépésében a dimer csúcson mért abszorbancia érték kis mértékű emelkedése volt 

megfigyelhető (39. ábra), amely azt jelenti, hogy a monomer-dimer átalakulás a minták 

pórusaiban fénnyel való besugárzás hatására is bekövetkezhet. A jelenség hangsúlyosabb volt 
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a TiO2(PVP) bevonatok esetében, mint a másik két mintatípusnál. Ez a folyamat szintén 

hozzájárulhat a monomer és a dimer formák degradációs sebessége közti különbségekhez. 

12. táblázat: Szilárd-levegő határfelületen végzett R6G fotodegradációs tesztekben 

meghatározott degradációs sebességi állandók, mártásos módszerrel készült TiO2 

bevonatokra. A monomer degradáció sebességi állandóit (km1, km2) a Julson-Ollis modellel 

határoztam meg. A dimer degradáció sebességi állandóit (kd, kd1, kd2) pszeudo-elsőrendű 

kinetikát feltételezve becsültem a teljes időintervallumra(kd), illetve az első (kd1) és második 

(kd2) időintervallumra. Az értékeket három vagy több párhuzamos mérés átlagaként kaptam. 

bevilágítás paraméterek TiO2(CTAB) TiO2(P123) TiO2(PVP) 

látható 

a 0,6331 ± 0,0474 0,6508 ± 0,0217 0,5542 ± 0,1094 

km1 [perc
-1

] 0,0324 ± 0,0043 0,0303 ± 0,0066 0,0162 ± 0,0058 

km2 [perc
 -1

] 0,00258 ± 0,00027 0,00298 ± 0,00032 0,00213 ± 0,00076 

kd [perc
 -1

] 0,00375 ± 0,00052 0,00365 ± 0,00006 0,00267 ± 0,00049 

kd1 [perc
 -1

] 0,00471 ± 0,00136 0,00282 ± 0,00103 0,00085 ± 0,00062 

kd2 [perc
 -1

] 0,00288 ± 0,00010 0,00372 ± 0,00026 0,00315 ± 0,00046 

UV 

a 0,7419 ± 0,0281 0,6521 ± 0,0299 0,5386 ± 0,1151 

km1 [perc
-1

] 0,191 ± 0,052 0,144 ± 0,028 0,0873 ± 0,0314 

km2 [perc
 -1

] 0,0194 ± 0,0042 0,0190 ± 0,0032 0,0187 ± 0,0063 

kd [perc
 -1

] 0,0214 ± 0,0043 0,0212 ± 0,0047 0,0192 ± 0,0030 

kd1 [perc
 -1

] 0,0193 ± 0,0040 0,0121 ± 0,0069 0,0069 ± 0,0065 

kd2 [perc
 -1

] 0,0213 ± 0,0048 0,0215 ± 0,0044 0,0193 ± 0,0029 

 
39. ábra: Látható fényben, szilárd-levegő határfelületen a mártásos módszerrel készült 

TiO2(PVP) bevonatokon végzett fotodegradációs mérések esetében R6G monomerek és 

dimerek A/A0 – idő görbéi: a dimer csúcs abszorbancia értékeinek kis mértékű növekedése 

figyelhető meg a kezdeti, első 30 perc bevilágítás alatt. 
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5.9.1.1.2 Rodamin 6G fotodegradáció vizsgálata UV fényben 

A R6G szilárd-levegő határfelületi fotodegradációját UV-besugárzás alatt is vizsgáltam (38b, 

d és f ábra). Ebben az esetben is megfigyelhető volt a látható fényű kísérletek során tapasztalt 

kezdeti lépés, amely alatt a monomer csúcs gyorsan csökkent, és a csúcsmaximum kisebb 

hullámhosszak felé tolódott. UV fény alatt ez a folyamat gyorsabban lezajlott, körülbelül 10 

percet vett igénybe, ellenben a látható fényben tapasztalt 30 perccel. Az eredmények alapján a 

teljes degradáció sokkal gyorsabban lejátszódik UV-besugárzás hatására, mint látható fényben 

(40a-b ábra). Ez az eltérés nem az eltérő fényforrás intenzitások miatt alakul ki, mivel az UV 

forrás intenzitása kisebb volt, mint a látható fényforrásé. A különbséget az eltérő 

mechanizmus okozza, hiszen látható fényben nem a klasszikus fotokatalitikus bomlási 

folyamat történik, hanem a színezék-érzékenyítés indítja a degradációt. 

Annak érdekében, hogy jobban összehasonlíthassam az UV és látható fény alatt mért 

fotodegradációs mérések eredményét, meghatároztam a degradációs kvantum hatékonyság 

(QE) és kvantum hozam (QY) értékeket. Ezeket az értékeket a TiO2(P123) minták méréseiből 

határoztam meg a R6G monomer degradáció kezdeti, első szakaszára. Összehasonlításként 

ugyanezeket a számításokat elvégeztem a TiO2(PVP) mintákra is, amelyek nagyobb 

vastagsággal rendelkeznek, hogy kiderítsem, a rétegvastagságnak van-e jelentős hatása a QY 

értékére.  

A TiO2(P123) minták esetében mért R6G monomer degradációra az első bomlási szakaszban 

a QE értéket a következő módon határoztam meg. A degradált molekulák számát a kezdeti 

lépésben meghatározott degradációs sebesség értéke és az R6G deszorpciós mérések alapján 

számoltam, majd a kiszámolt eredményt 2-vel osztottam, hogy figyelembe vegyem a mérések 

alatt alkalmazott kétoldali bevilágítást. Az UV és látható fényű izzók intenzitását ehhez 

megmértem, és egy kiválasztott hullámhosszon mért értéket használtam fel a számolásban 

(534 nm-en mért értéket a látható fényű mérések esetében, ami a R6G színezék maximum 

abszorbancia értékének a helye; és 368 nm-en az UV fény alatti mérések esetében, ami az UV 

lámpára jellemző karakterisztikus hullámhossz érték). Az értékek meghatározásának további 

részleteit a kísérleti részben, a 4.12.3. fejezetben taglaltam. A számolás eredményeként a QE 

értéke 0,016 ± 0,003% volt a látható fényben, és 0,239 ± 0,039% UV fényben. 

Összehasonlításként a számolásokat TiO2(PVP) mintákra is elvégeztem, amelyek nagyobb 

rétegvastagsággal rendelkeztek, hogy megvizsgáljam, a rétegvastagság jelentős hatással van-e 

a QE értékre. A TiO2(PVP) mintákra meghatározott QE érték látható fényben 

0,013 ± 0,002%, UV fényben pedig 0,246 ± 0,041% volt, amelyek hasonló értékek, mint a 

TiO2(P123) mintákra meghatározottak. 
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A TiO2(P123) és TiO2(PVP) mintákon a kezdeti szakaszban mért R6G monomer degradációra 

meghatároztam a QY értékeket is. Az elnyelt fotonok számának becslését a kísérleti részben 

írtam le részletesen (lásd 4.12.3. fejezet.) A számolások eredményeként a QY becsült értéke 

TiO2(P123) mintákra látható fényben 0,037 ± 0,006% volt, UV fényben pedig 

3,899 ± 0,636%. Ehhez képest a TiO2(PVP) minták esetében a QY értéke látható fényben 

0,019 ± 0,003%, UV fényben pedig 3,504 ± 0,590%, amelyek szintén hasonló értékek, mint a 

TiO2(P123) bevonatokra becsültek. Összefoglalásként az eredmények azt mutatják, hogy a 

fotokatalitikus oxidáció hajtóereje UV-besugárzás alatt sokkal nagyobb, mint a látható 

fényben bekövetkező színezék-érzékenyítés segítségével végbemenő bomlásé.  

Az UV fény alatt mért dimer és monomer degradációs kinetika szintén hasonló volt a látható 

fény alatti folyamatokéhoz, a kiszámított degradációs sebességi állandók a 12. táblázatban 

láthatóak. A Julson-Ollis modell jó illeszkedést mutatott a monomer degradációs 

eredményekre (38f ábra), míg a dimer degradációs sebességi állandókat a pszeudo-elsőrendű 

reakciókinetika szerint becsültem. Az első (a besugárzás 10. percéig) és második (a 10. perc 

utáni) időintervallumra kiszámoltam a kd1 és kd2 dimer degradációs sebességi állandókat. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy TiO2(PVP) típusú bevonatok lassabb monomer és 

dimer degradációs sebességet mutattak az első lépésben (lásd 40d ábra és 12. táblázat), mint 

a többi minta. A látható fényben végzett mérésekhez hasonlóan, a TiO2(PVP) bevonatok 

esetében megfigyelhető volt, hogy az UV-besugárzás hatására monomer-dimer átalakulás 

megy végbe a bevilágítás kezdeti szakaszában (a dimer csúcson mért abszorbancia értékek 

kezdetben több esetben kis mértékben növekedtek). A TiO2(CTAB) és TiO2(P123) minták 

esetében ilyen dimerizáció nem volt megfigyelhető. 

A látható (40c ábra) és UV fényben (40d ábra) vizsgált szilárd-levegő határfelületi 

fotodegradációs mérések eredményei alapján a színezék degradációs sebessége és kinetikája 

is függ a TiO2 bevonatok pórusrendszerétől, különösen a bomlás első szakaszában. A dimer 

degradáció sebessége kisebb volt a TiO2(PVP) minták esetében, mint a többi bevonatnál, 

főleg az első szakaszban, ahol jelentősen eltérő kinetikát is tapasztaltam ezen minták esetében 

(40a ábra). A TiO2(PVP) minták kisebb monomer degradációs sebességet is mutattak ebben 

az első szakaszban, a TiO2(CTAB) mintákhoz képest. Ennek egy lehetséges magyarázata, 

hogy a színezék molekulák képesek lehetnek megszabadulni a gerjesztett energiától a 

mozgásuk révén, és ez a folyamat nagyobb szerepet kap a TiO2(PVP) bevonatok szélesebb 

pórusaiban. A TiO2(CTAB) minták szűkebb pórusaiban a színezék molekulák mozgása 

korlátozottabb, és ez is hozzájárulhat a magasabb fotodegradációs sebességhez. A TiO2(PVP) 

bevonatokban jelen lévő nagyobb pórusok okozhatják a gyorsabb monomer-dimer átalakulást 

is ezekben a mintákban. 
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40. ábra: Szilárd-levegő határfelületen mártásos módszerrel készült TiO2 minták esetében 

látható fényben mért R6G dimer kinetika (az A/A0 értékek 500 nm-re vonatkoznak) és a 

degradációs sebességi állandók meghatározása (a). A R6G monomer bomlás első szakaszára 

meghatározott degradációs sebességi állandók (km1) látható és UV fényben (b). Dimer és 

monomer degradációs sebességi állandók látható (c) és UV (d) fény alatt. A monomer bomlás 

degradációs sebességi állandóit (km1, km2) a Julson-Ollis modellel határoztam meg. A dimer 

bomlás degradációs sebességi állandóit (kd, kd1, kd2) első-rendű modell segítségével becsültem 

a teljes időintervallumra (kd), illetve az első (kd1) és második szakaszra (kd2). 

5.9.1.1.3. Metilénkék fotodegradáció vizsgálata UV fényben 

A metilénkék színezék fotodegradációját is a fent leírtakhoz hasonlóan tanulmányoztam az 

ezüst nélküli pórusos TiO2 bevonatokban a szilárd-levegő határfelületen, azonban ebben az 

esetben csak UV fényben végeztem vizsgálatokat, mivel látható fényben nem tapasztaltam 

színezékdegradációt. A vizsgált hullámhossz érték a MB monomerre 655 nm, a trimer 

formára pedig 550 nm volt.  

A 41a ábrán láthatóak a MB impregnált bevonatok csökkenő abszorbancia spektrumai az 

UV-besugárzás során. A MB fotodegradációja során először a monomer csúcs gyors eltűnése 

figyelhető meg, amit a trimer csúcs lassabb csökkenése csak hosszabb bevilágítási idő 

elteltével követ. Az UV-besugárzás kezdeti szakaszában a trimer csúcs kis mértékű 

növekedése volt megfigyelhető: feltételezhetjük, hogy ezt a növekedést monomer-trimer 

átalakulások okozzák. Referencia mintákat különböző idejű sötétben tartásuk során is 

tanulmányoztam, és megállapítottam, hogy a trimerizáció az UV-besugárzás hiányában is 

végbemegy, viszont csak jóval hosszabb idő után tapasztalható mérhető változás. A 

színezékadszorpciós lépést követően a bevonatokat sötétben tartva a monomer csúcs hosszú 
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idő (több nap) alatt lassan csökken, míg a trimer csúcs növekszik (lásd 36d ábra). Ez az 

abszorbancia növekedés UV fény alatt sokkal gyorsabban bekövetkezett, mint sötétben, 

feltételezhetően mivel az UV-besugárzás elősegítette a trimerizációs reakciót. 

 
41. ábra: Metilénkék fotodegradációja UV fény alatt, szilárd-levegő határfelületen, mártásos 

módszerrel készült TiO2 minták esetében: MB impregnált TiO2(PVP) minták elszíntelenedése 

120 perc UV bevilágítás során (a); a fotodegradáció kinetikája (b). 

A fotodegradáció kinetikája komplexebbnek bizonyult, mint a R6G színezék esetében. A 

Julson-Ollis modell egyenlet nem mutatott jó illeszkedést a kísérleti adatokra, 

valószínűsíthetően a MB molekulák intenzív asszociációja miatt, beleértve a fotodegradációs 

folyamat alatt bekövetkező további trimerizációt is. 

Hasonlóan a R6G színezékkel végzett kísérletekhez, a MB monomer fotostabilitása sokkal 

kisebbnek mutatkozott, mint az asszociált, trimer formáé (41b ábra). Mivel a trimer bomlása 

a vizsgált bevilágítási időtartam alatt nem következett be jelentős mértékben, továbbá a 

trimerizációs folyamatok is befolyásolták a trimer csúcs változását, ezen eredmények alapján 

nem határoztam meg a trimerre külön degradációs sebességi állandót. A MB monomer 

degradációs sebességi állandóit pszeudo-elsőrendű folyamat feltételezésével becsültem, a 24-

es egyenlet alkalmazásával (41b ábra). A MB monomer degradációs sebességi állandói a 

TiO2(CTAB) (0,00237 perc
-1

) és TiO2(P123) bevonatok (0,00257 perc
-1

) esetében hasonlóak, 

és ehhez képest egy kicsit nagyobbak a TiO2(PVP) mintákra nézve (0,00520 perc
-1

). A 

TiO2(PVP) mintáknál tehát kicsit gyorsabb monomer csúcs csökkenést tapasztaltam, amivel 

együtt járt egy jelentősebb kezdeti növekedés is a trimer csúcsban. Ezt a kezdeti gyorsabb 

monomer csúcs csökkenést két hatással magyarázhatjuk: gyorsabb monomer degradáció, és 

gyorsabb monomer-trimer átalakulás. A monomer-trimer átalakulás az eredmények alapján 

jelentős szerepet játszik, mivel besugárzás nélkül is bekövetkezik hosszabb időtartamok után 

(ahogy azt korábban a 36d ábrán láthattuk). UV-besugárzás hatására a trimerizáció gyorsabb 

folyamatnak adódott, mint sötétben tartva a mintákat, és ez a hatás a TiO2(PVP) bevonatok 

nagyobb pórusaiban jelentősebb volt, mint a többi mintában.  
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5.9.1.1.4. Színezékek fotodegradációja ezüst nélküli, mártásos módszerrel kialakított TiO2 

bevonatokban a szilárd-levegő határfelületen - összefoglalás  

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a TiO2 szol-gél bevonatok mezopórusaiban 

szilárd-levegő határfelületen végbemenő színezék fotodegradáció sebessége és kinetikája függ 

a vizsgált színezékek (R6G, MB) asszociációs jelenségeitől. A mezopórusokban adszorbeált 

asszociált színezék formák (R6G dimerek, MB trimerek) jelentősen lassabb degradációt 

mutatnak, mint a monomerek, tehát nagyobb a fotostabilitásuk.  Megfigyelhető volt, hogy a 

dimerizáció és trimerizáció folyamata a fotodegradációs mérés alatt is képes végbemenni a 

minták pórusaiban, ami az impregnált rendszerek metastabilitását mutatja. Ez a jelenség 

erősen függ a bevonatok pórusrendszerétől: a nagyobb pórusokat tartalmazó mintákban a 

monomerek intenzívebb asszociációját figyelhetjük meg a fotodegradáció alatt. 

Megállapítottam, hogy mind UV mind pedig látható fényben az R6G monomerek degradációs 

kinetikája leírható mint két egymást követő elsőrendű reakció. A mért adatok jó egyezést 

mutattak a Julson-Ollis modellel, amelyet korábbi publikációkban durva diszperz TiO2 

porszemcsék felületén adszorbeált színezékek UV-besugárzás alatt lejátszódó 

fotodegradációjára találtak érvényesnek. Ezzel szemben ez a modell nem volt alkalmazható a 

MB monomer, illetve az asszociált formák (R6G dimerek, MB trimerek) degradációjának 

leírására. Tehát a Julson-Ollis modell az eredményeim alapján alkalmazható nagyon vékony 

mezopórusos bevonatokra is, de csak amennyiben a választott színezék nem mutat túl nagy 

mértékű asszociációt. A bemutatott eredmények azt is demonstrálják, hogy a fotokémiai 

folyamatok tanulmányozhatóak optikai spektroszkópiai módszerekkel ezekben a vékony 

bevonatokban, azok speciális optikai viselkedése (fény interferencia) ellenére is. 

Korábbi kutatások szerint a színezék fotodegradáció sebessége a TiO2 bevonatok 

pórusrendszerétől is függ: a fotodegradáció gyorsabb olyan TiO2 bevonatokban, amelyeknek 

nagyobb a porozitása és a fajlagos felülete [99]. Ezzel szemben az itt bemutatott eredményeim 

szerint a legnagyobb (TiO2(P123)) és legkisebb (TiO2(CTAB)) fajlagos felülettel rendelkező 

TiO2 bevonatok egymáshoz hasonló R6G monomer és dimer degradációs sebességet és 

kinetikát mutattak, míg a TiO2(PVP) minták, melyeknek a porozitása és a fajlagos felülete is a 

TiO2(CTAB) mintákéhoz hasonló, jelentősen eltérő dimer degradációs sebességet és kinetikát 

mutattak. A TiO2(PVP) mintákban a R6G monomer és dimer degradációs sebesség is 

kisebbnek mutatkozott, mint a TiO2(CTAB) minták esetében. Ehhez az eltéréshez a 

bevilágítás alatt bekövetkező színezékasszociáció is hozzájárulhat, mely a TiO2(PVP) minták 

tágabb pórusaiban jelentősebb volt. Ezt megerősítik a MB fotodegradációs eredmények is, 

ahol a TiO2(PVP) mintákban jelentős trimerizációt tapasztaltam a bevilágítás alatt. Az 

eredményeim szerint a pórusméreteknek is jelentős hatása vannak a fotodegradációs 
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folyamatokra, az általam vizsgált minták esetében nem a fajlagos felület és a porozitás 

bizonyult a legfontosabb paraméternek, hanem a pórustérfogat nagysága. 

5.9.1.2. Ezüst nélküli és ezüsttel adalékolt, forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 bevonatok 

A TiO2(CTAB), TiO2(P123) és az ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(CTAB)-1Ag, 

TiO2(P123)-0,03Ag, TiO2(P123)-1Ag, TiO2(P123_Ag) minták fotoaktivitását a fentiekhez 

hasonlóan, R6G és MB színezékek fotodegradációjának nyomonkövetésével tanulmányoztam 

a levegő-szilárd határfelületen. A bevonatokat minden esetben szilika védőréteggel ellátott 

üveghordozón alakítottam ki a forgótárcsás módszerrel. A TiO2/MB rendszert csak UV fény 

alatt vizsgáltam, míg a TiO2/R6G mintákon látható fényben is végeztem méréseket. 

5.9.1.2.1 Rodamin 6G fotodegradáció vizsgálata látható fényben 

A mintákban tanulmányoztam a R6G színezékmolekulák fotodegradációját a levegő-szilárd 

határfelületen, látható fény alatt, az ezt jellemző A/A0 – idő görbék a 42. ábrán láthatóak.  

 
42. ábra: Forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 

bevonatok esetében R6G monomer (a) és dimer (b) szilárd-levegő határfelületen, 

látható fényben lejátszódó fotodegradációra vonatkozó A/A0 – idő görbék. 

A színezékdegradáció kinetikáját is tanulmányoztam. Hasonlóan az 5.9.1.1.1. fejezetben 

bemutatott eredményekhez, a Julson-Ollis modell jó illeszkedést mutatott a R6G monomer 

degradációs eredményekre, azonban a dimer degradáció esetében már nem volt alkalmazható. 

Néhány minta esetében a dimer degradáció pszeudo-elsőrendű kinetikát mutatott, míg más 

minták esetében ez nem volt igaz a degradáció kezdeti szakaszára. Emiatt a minták 

összehasonlítása érdekében a dimer degradáció jellemzésére meghatároztam elsőrendű 

degradációs sebességi állandó értékeket a teljes tartományra (kdt), illetve külön-külön a 

degradáció kezdeti, első (kd1, az első 4 percig terjedő intervallumra) és második (kd2, a 6. 

perctől kezdődő intervallumra) szakaszára is. Annak érdekében, hogy a monomer degradáció 

adataival is jobban összehasonlíthatóak legyenek ezek az értékek, a monomer degradációs 

sebességi állandókat (km1, km2) is meghatároztam elsőrendű modell szerint. A sebességi 

állandók a 13. és 14. táblázatban láthatóak. 
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13. táblázat: Rodamin 6G és metilénkék monomerek degradációs sebességi állandói (km1, 

km2) látható és UV fény alatt, a Julson-Ollis modellel meghatározva, forgótárcsás módszerrel 

készített bevonatokon, a szilárd-levegő határfelületen végzett vizsgálatok eredményeiből. 

bevilágítás paraméter TiO2(CTAB) TiO2(CTAB)-0,03Ag TiO2(CTAB)-1Ag 

Rodamin 6G 

Vis 
km1 [perc

-1
] 0,032 ± 0,003 0,038 ± 0,007 0,048 ± 0,007 

km2 [perc
-1

] 0,0019 ± 0,0001 0,0031 ± 0,0002 0,0032 ± 0,0003 

UV 
km1 [perc

-1
] 0,1709 ± 0,0004 0,35 ± 0,02 0,254 ± 0,005 

km2 [perc
-1

] 0,0260 ± 0,0003 0,043 ± 0,004 0,036 ± 0,002 

Metilénkék 

UV 
km1 [perc

-1
] 0,042 ± 0,003 0,043 ± 0,002 0,037 ± 0,005 

km2 [perc
-1

] 0,0026 ± 0,0001 0,0026 ± 0,0002 0,0020 ± 0,0002 

bevilágítás paraméter TiO2(P123) 
TiO2(P123)-

0,03Ag 

TiO2(P123)-

1Ag 
TiO2(P123_Ag) 

Rodamin 6G 

Vis 
km1 [perc

-1
] 0,07 ± 0,01 0,066 ± 0,008 0,047 ± 0,004 0,032 ± 0,001 

km2 [perc
-1

] 0,0042 ± 0,0002 0,00494 ± 0,00004 0,0036 ± 0,0004 0,0023 ± 0,0006 

UV 
km1 [perc

-1
] 0,26 ± 0,02 0,201 ± 0,001 0,21 ± 0,06 0,41 ± 0,08 

km2 [perc
-1

] 0,051 ± 0,002 0,03305 ± 0,00003 0,03 ± 0,01 0,044 ± 0,003 

Metilénkék 

UV 
km1 [perc

-1
] 0,0527 ± 0,0007 0,0574 ± 0,0099 0,045 ± 0,004 0,025 ± 0,008 

km2 [perc
-1

] 0,0047 ± 0,0001 0,0048 ± 0,0007 0,0045 ± 0,0003 0,0020 ± 0,0003 

 

14. táblázat: Pszeudo-elsőrendű modellel meghatározott degradációs sebességi állandók a 

R6G monomer (km1, km2) és dimer (kd1, kd2, kdt) bomlására, látható és UV fény alatt, 

forgótárcsás módszerrel készített bevonatokon, a szilárd-levegő határfelületen végzett 

vizsgálatok során. 
bevi-

lágítás 
paraméter TiO2(CTAB) TiO2(CTAB)-0,03Ag TiO2(CTAB)-1Ag 

Vis 

km1 [perc
-1

] 0,00745 ± 0,00069 0,00856 ± 0,00073 0,0106 ± 0,0019 

km2 [perc
-1

] 0,00270 ± 0,00009 0,00351 ± 0,00023 0,00323 ± 0,00019 

kd1 [perc
-1

] 0,00396 ± 0,00027 0,00365 ± 0,00022 0,00513 ± 0,00122 

kd2 [perc
-1

] 0,00259 ± 0,00019 0,00354 ± 0,00033 0,00302 ± 0,00036 

kdt [perc
-1

] 0,00295 ± 0,00004 0,00388 ± 0,00019 0,00356 ± 0,00032 

UV 

km1 [perc
-1

] 0,0635 ± 0,0005 0,112 ± 0,004 0,0876 ± 0,0021 

km2 [perc
-1

] 0,0372 ± 0,0004 0,0489 ± 0,0025 0,0448 ± 0,0035 

kd1 [perc
-1

] 0,0325 ± 0,0009 0,0557 ± 0,0019 0,0429 ± 0,0033 

kd2 [perc
-1

] 0,0378 ± 0,0008 0,0502 ± 0,0017 0,0458 ± 0,0027 

kdt [perc
-1

] 0,0374 ± 0,0015 0,0542 ± 0,0018 0,0457 ± 0,0003 

bevi-

lágítás 
paraméter TiO2(P123) TiO2(P123)-0,03Ag TiO2(P123)-1Ag TiO2(P123_Ag) 

Vis 

km1 [perc-1] 0,0125 ± 0,0013 0,0125 ± 0,0009 0,0103 ± 0,0004 0,0078 ± 0,0005 

km2 [perc-1] 0,00404 ± 0,00031 0,00482 ± 0,00001 0,00390 ± 0,00037 0,00312 ± 0,00066 

kd1 [perc-1] 0,00489 ± 0,00172 0,00382 ± 0,00067 0,00325 ± 0,00024 0,00134 ± 0,00043 

kd2 [perc-1] 0,00431 ± 0,00044 0,00500 ± 0,00001 0,00381 ± 0,00027 0,00266 ± 0,00094 

kdt [perc-1] 0,00474 ± 0,00024 0,00539 ± 0,00020 0,00361 ± 0,00030 0,00261 ± 0,00094 

UV 

km1 [perc-1] 0,0939 ± 0,0071 0,0738 ± 0,0003 0,0739 ± 0,0182 0,117 ± 0,014 

km2 [perc-1] 0,0568 ± 0,0018 0,0404 ± 0,0013 0,0417 ± 0,0093 0,0490 ± 0,0017 

kd1 [perc-1] 0,0449 ± 0,0064 0,0205 ± 0,0009 0,0181 ± 0,0160 0,0472 ± 0,0090 

kd2 [perc-1] 0,0595 ± 0,0018 0,0400 ± 0,0024 0,0410 ± 0,0125 0,0521 ± 0,0004 

kdt [perc-1] 0,0565 ± 0,0021 0,0368 ± 0,0016 0,0375 ± 0,0126 0,0510 ± 0,0034 
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Hasonlóan a mártásos módszerrel készült, ezüst nélküli TiO2 mintákon kapott eredményekhez 

(5.9.1.1.1. fejezet), a monomer degradáció jelentősen gyorsabb, mint a dimer degradáció, 

főként a degradációs folyamat kezdeti szakaszában. A forgótárcsás módszerrel készült 

TiO2(P123) minták nagyobb fotoaktivitást mutattak, mint a TiO2(CTAB) minták, míg a 

mártásos módszerrel készült bevonatok esetében nem volt mérhető jelentős eltérés ezen két 

mintatípus fotoaktivitásában. Elképzelhető, hogy az alkalmazott bevonatképzési módszer is 

kismértékben befolyásolta a kialakult pórusszerkezetet, felületi tulajdonságokat, és ez okozta 

a mérési eredményekben tapasztalt különbségeket. Az ellipszometriai eredmények alapján a 

TiO2(P123) minták kicsit nagyobb mezopórusokat tartalmaznak (lásd 5.2. fejezet) és nagyobb 

a fajlagos felületük és porozitásuk, mely irodalmi források szerint okozhat magasabb 

fotoaktivitást [99]. A két típusú bevonat színezék adszorpciós képességeiben is voltak 

eltérések, például volt különbség a bevonatban megkötődött asszociált formában lévő 

színezékmolekulák mennyiségében (lásd 5.8.2 fejezet), amelyet szintén az eltérő 

pórusszerkezet okoz, és ezek a különbségek is okozhatják az eltéréseket a fotodegradációs 

tesztek eredményeiben. A TiO2(P123) minták nagyobb fotoaktivitásának egy további 

lehetséges oka, hogy az XPS eredmények alapján (7. táblázat, forgótárcsás módszerrel készült 

bevonatok összehasonlítása) a TiO2(CTAB) bevonatokban jelentősen több Na
+
 van jelen, ami 

hozzájárulhat az alacsonyabb fotoaktivitásukhoz.  

A TiO2(CTAB)-0,03Ag és a TiO2(CTAB)-1Ag minták gyorsabb fotodegradációt mutattak, 

mint a TiO2(CTAB) minták, tehát az ezüst adalékolás növelte a fotoaktivitást. Azonban az 

impregnálásos módszerrel ezüsttel adalékolt TiO2(P123) minták nem mutattak gyorsabb 

fotodegradációt az ezüst nélküli TiO2(P123) mintákhoz képest. A TiO2(P123)-1Ag esetében 

jelentősen lassabb fotodegradációt tapasztaltam, mint az ezüst nélküli mintáknál. Látható 

fényben a TiO2(P123_Ag) minták mutatták a legalacsonyabb fotoaktivitást az összes ezüsttel 

adalékolt minta közül.  

5.9.1.2.2 Rodamin 6G fotodegradáció vizsgálata UV fényben 

Az R6G fotodegradáció jellemzése UV fényű bevilágítás mellett hasonlóan történt, mint a 

fentiekben leírt látható fényben végzett tesztek. Az A/A0 – idő görbék a 43. ábrán láthatóak, a 

degradációs sebességi állandók pedig a 13. és 14. táblázatokban. Hasonlóan a látható fény 

alatti mérések eredményeihez, a TiO2(P123) minták fotoaktivitása nagyobbnak bizonyult, 

mint a TiO2(CTAB) mintáké. Szintén hasonlóan a fenti eredményekhez, a TiO2(CTAB) 

minták fotoaktivitása megnőtt az impregnálásos módszerrel végzett ezüst adalékolás hatására, 

míg az így ezüsttel adalékolt TiO2(P123) minták lassabb fotodegradációt mutattak az ezüst 

nélküli TiO2(P123) mintákhoz képest. Érdekes módon, a korábbiakkal ellentétben az összes 
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minta közül a legnagyobb fotodegradációs sebességet a TiO2(P123_Ag) minták mutatták, 

főként a degradáció kezdeti szakaszában. Összefoglalva, az ezüst jelenléte általában növelte a 

fotoaktivitást, viszont tapasztaltam kivételeket is, és a bevonatok pórusrendszere is 

befolyásolta az eredményeket.  

 
43. ábra: R6G színezék degradáció UV fény alatt, szilárd-levegő határfelületen, 

forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok 

esetében: a monomer (a) és dimer (b) degradációra vonatkozó A/A0 – idő görbék.  

A QE és QY értékeket az R6G monomer degradáció kezdeti szakaszára határoztam meg, 

mind az UV mind pedig a látható fényű bevilágítást alkalmazó tesztek eredményeiből: a 

számolás részletei a kísérleti részben a 4.12.3. fejezetben olvashatóak, a meghatározott 

értékeket pedig a 15. táblázatban foglaltam össze. Általában elmondható, hogy a QE és QY 

értékek jóval nagyobbak voltak az UV fényben lejátszódó fotodegradáció esetében, mint a 

látható fényben kapott eredményeknél, amelynek oka a színezék-degradáció eltérő 

mechanizmusa. UV fény alatt a legnagyobb QE és QY értékeket a TiO2(CTAB)-0,03Ag és 

TiO2(CTAB)-1Ag minták esetében kaptam, látható fény alatt pedig a TiO2(CTAB)-1Ag 

minták mutatták a legmagasabb értékeket. Tehát a QE, QY értékek szerint a fotoaktivitás 

növelésére az impregnálásos módszerrel végzett ezüst adalékolás volt jobban alkalmazható, 

de csak a TiO2(CTAB) típusú minták esetében.  Egy jelentős eltérés volt megfigyelhető a 

TiO2(P123_Ag) minták eredményeiben UV illetve látható fény esetében: a többi bevonatra 

meghatározott értékekkel összevetve a TiO2(P123_Ag) minták az UV fényben végzett 

méréseknél viszonylag nagy QE és QY értékeket mutattak, viszont a látható fényben végzett 

méréseknél ezek a minták mutatták a legalacsonyabb értékeket az összes minta közül. Ilyen 

mértékű különbség az UV és látható fényben meghatározott értékek között a többi mintatípus 

esetében nem volt jellemző.  
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15. táblázat: A R6G monomer degradáció első szakaszára vonatkozó kvantum hatékonyság 

és kvantum hozam értékek, látható és UV fény alatt; forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 

és ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok esetében szilárd-levegő határfelületen végzett mérések 

eredményeiből meghatározva. 

 Kvantum hatékonyság (%) Kvantum hozam (%) 

 Vis UV Vis UV 

TiO2(P123) 0,00742 0,189 0,0371 3,09 

TiO2(P123)-0,03Ag 0,00828 0,173 0,0403 2,82 

TiO2(P123)-1Ag 0,00766 0,188 0,0333 3,07 

TiO2(P123_Ag) 0,00433 0,201 0,0199 3,27 

TiO2(CTAB) 0,00479 0,136 0,0243 2,22 

TiO2(CTAB)-0,03Ag 0,00609 0,245 0,0294 4,00 

TiO2(CTAB)-1Ag 0,00840 0,251 0,0429 4,08 

 

5.9.1.2.3. Metilénkék fotodegradáció vizsgálata UV fényben 

A fentiekhez hasonlóan tanulmányoztam a MB színezék fotodegradációját is a szilárd-levegő 

határfelületen, UV-besugárzás mellett: a jellemző A/A0 – idő görbék a 44. ábrán láthatóak. 

Megfigyelhető, hogy a MB színezék UV fény alatt történő fotodegradációja sokkal lassabb, 

mint az R6G színezéké. A fotodegradáció kezdeti szakaszában a monomer csúcs gyors 

csökkenése játszódik le, miközben a trimer csúcs kis mértékben növekszik, amely azt mutatja, 

hogy a monomer fotostabilitása jóval kisebb, mint az asszociált formáé, illetve hogy a 

trimerizáció játszódik le az UV-besugárzás során. Ezek a tapasztalatok jó egyezést mutatnak a 

5.9.1.1.3. fejezetben leírtakkal. Az ezüsttel adalékolt bevonatok eredményeit az ezüst nélküli 

mintákéval összehasonlítva megfigyelhető, hogy az ezüsttel adalékolt minták esetében a 

bevilágítás alatt bekövetkező trimerizációs folyamat kis mértékben felerősödik: ez különösen 

a TiO2(P123) típusú bevonatoknál volt megfigyelhető, az impregnálásos módszerrel ezüsttel 

adalékolt minták esetében.  

A Julsin-Ollis modell segítségével meghatároztam az MB monomer degradáció sebességi 

állandóit (13. táblázat). Az eredmények alapján a TiO2(P123), TiO2(P123)-0,03Ag és 

TiO2(P123)-1Ag minták kis mértékben gyorsabb monomer degradációt mutattak, mint a többi 

minta, míg a TiO2(P123_Ag) minták kicsivel lassabbat. A TiO2(CTAB) típusú bevonatok 

lassabb monomer fotodegradációt, viszont gyorsabb trimer fotodegradációt mutattak, mint a 

TiO2(P123) bevonatok. A trimer degradációra nem volt alkalmazható sem a Julson-Ollis, sem 

a pszeudo-elsőrendű modell: valószínűleg a komplex kinetikáért a kezdeti szakaszban 

bekövetkező trimerizációs folyamat felel. 

Érdekes különbség a korábbiakhoz képest, hogy az ezüst adalékolás hatására semelyik minta 

esetében sem tapasztaltam fotoaktivitás növekedést, a MB monomer degradációs sebesség 

csökkent vagy nem változott. A nagyobb ezüst tartalommal rendelkező minták alacsonyabb 
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trimer degradációs sebességet mutattak, részben a kezdeti UV bevilágításra bekövetkező 

trimerizáció miatt, amely folyamat jelentősebbnek bizonyult ezüst jelenlétében, főként a 

TiO2(P123) típusú minták esetében. A TiO2(P123_Ag) minták jelentősen lassabb monomer és 

trimer fotodegradációt mutattak, mint a többi minta, feltételezhetően magas ezüsttartalmuk, 

illetve eltérő pórusszerkezetük miatt. A túl magas ezüsttartalom a fény, illetve oxigén és víz-

molekulák számára hozzáférhető TiO2 felületet is csökkenti, ezáltal akár lassíthatja is a 

bomlási folyamatokat [139]. 

 
44. ábra: Forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 

bevonatok esetében a MB monomer (a) és trimer (b) UV fény alatt szilárd-levegő 

határfelületen lejátszódó fotodegradációjára vonatkozó A/A0 – idő görbék.  

5.9.1.2.4. Színezékek fotodegradációja ezüst nélküli és ezüsttel adalékolt, forgótárcsás 
módszerrel kialakított TiO2 bevonatokban a szilárd-levegő határfelületen - összefoglalás 

Hasonlóan az ezüst nélküli, mártásos módszerrel készült TiO2 bevonatok eredményeihez 

(5.9.1.1. fejezet), a fotodegradáció sebessége és kinetikája eltérő volt a R6G és MB 

színezékek esetében, és a színezékmolekula asszociációs folyamatai is jelentős hatással voltak 

a mért adatokra. Az asszociált formák lassabb bomlást mutattak, és több minta esetében 

tapasztaltam a bevilágítás hatására végbemenő színezékasszociációt a tesztek során. Ezeket a 

színezék asszociációs folyamatokat befolyásolta egyrészt a színezék típusa, a bevonatok 

pórusszerkezete, ezen felül pedig az ezüst jelenléte is a mintákban. A Julson-Ollis modell jól 

alkalmazható volt a R6G és a MB monomerek fotodegradációjának leírására is, míg az 

asszociált formák bomlási folyamata komplexebbnek bizonyult. 

A TiO2 bevonatok ezüst adalékolása különböző módon hatott azok fotoaktivitására, a bevonat 

pórusrendszerétől, az ezüst adalékolási módszertől, a fotodegradációs tesztekben alkalmazott 

színezéktől és bevilágítás hullámhosszától függően. 

A R6G színezék fotodegradációs tesztek során meghatározott degradációs sebességi állandók, 

kvantum hatékonyság és kvantum hozam értékek azt mutatják, hogy mind UV mind pedig 

látható fény alatt a TiO2(CTAB)-0,03Ag és TiO2(CTAB)-1Ag minták megnövekedett 
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fotoaktivitást mutattak a TiO2(CTAB) mintákhoz képest. Ezzel szemben a TiO2(P123)-

0,03Ag és TiO2(P123)-1Ag minták hasonló vagy kisebb fotodegradációs sebességet mutattak, 

mint a TiO2(P123) minták. Tehát az impregnálással végzett ezüst adalékolási módszer 

hatásosabb volt a TiO2(CTAB) minták fotoaktivitásának megnövelésében, mint a TiO2(P123) 

minták esetében. Ennek hátterében a bevonatok eltérő pórusszerkezete állhat, amely hatására 

a minták eltérő mennyiségű ezüst részecskéket vesznek fel az impregnálás során. Az XPS és 

RBS eredmények azt mutatják, hogy a TiO2(CTAB) minták több ezüstöt adszorbeáltak, mint 

a TiO2(P123) bevonatok (lásd 8. táblázat). A jelenség a pórusfal Ag-csapdázó szerepével 

hozható kapcsolatba, amely a TiO2(CTAB) minták szűkebb pórusaiban jobban érvényesülhet. 

Szintén feltételezhető, hogy létezik egy optimális ezüst részecske mennyiség egy adott típusú 

TiO2 bevonat esetében, és a túl nagy felületi borítottság is hátrányos lehet a hozzáférhető TiO2 

felület csökkenése miatt [139]. Ez a TiO2(P123) és TiO2(CTAB)  mintáknál is megfigyelhető 

volt: a 0,03 M AgNO3 oldatban impregnált bevonatok gyakran jobb eredményt mutattak, mint 

az 1 M AgNO3 oldatokban impregnált minták. Az EDS elemtérképekkel kiegészített TEM 

felvételeken (lásd 5.5. fejezet) látható, hogy a TiO2(P123)-1Ag minták jelentősen nagyobb 

mennyiségű ezüst részecskét tartalmaznak a felületükön, mint a TiO2(P123)-0,03Ag 

bevonatok. 

A TiO2(P123_Ag) minták, melyek egy eltérő ezüst adalékolási módszerrel készültek (az 

AgNO3-ot közvetlenül a prekurzor szolhoz keverve), jelentősen eltérő eredményeket mutattak 

a fotodegradációs tesztek során, mint a többi minta: ezek a bevonatok mutatták a legnagyobb 

fotoaktivitást UV fény alatt, viszont ezzel szemben a legalacsonyabb fotoaktivitást látható 

fény esetében. Az UV-reszponzív nedvesíthetőségi tulajdonságaik is kicsit eltértek a többi 

bevonatétól, a TiO2(P123_Ag) minták lassabb választ adtak UV-besugárzás hatására. Ezeknek 

a különbségeknek az egyik oka feltehetően a TiO2(P123_Ag) minták eltérő pórusszerkezete 

(lásd 5.5. fejezet): míg a TiO2(P123)-1Ag és TiO2(P123)-0,03Ag minták legfeljebb 5-8 nm-es 

pórusokat tartalmaznak, a TiO2(P123_Ag) bevonatokban nagyobb TiO2 szemcsék vannak 

jelen, köztük szélesebb, akár 10-15 nm-es pórusokkal. A TiO2(P123_Ag) bevonatok eltérő 

viselkedésének másik fő oka az alkalmazott ezüst adalékolási módszerben keresendő, amely 

miatt ezen minták ezüst tartalma és az ezüst részecskék eloszlása a bevonatban is nagyon 

különböző a többi mintáétól. A TiO2(P123_Ag) bevonatok ezüsttartalma jelentősen nagyobb 

volt az XPS és RBS eredmények alapján, mint a többi mintáé (lásd 8. táblázat). Azonban a 

TEM felvételek és az EDS ezüst-térképek alapján (lásd 32. ábra) a felületen csak igen kis 

méretű (0,5-1 nm) Ag részecskék vannak jelen, és a felületi borítottság hasonló, mint a többi 

mintáé. Feltételezhető, hogy az ezüst főként a TiO2 kristályrácsába épült be, és/vagy a 

felületen van jelen nagyon kis klaszterek és részecskék formájában, melyek az EDS 
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felvételeken nem mind láthatóak. Az UV fény alatt tapasztalt magas fotoaktivitás azt mutatja, 

hogy magas ezüst tartalom, és a felületen eloszlatott, illetve a TiO2 mátrixban is jelen lévő 

ezüst előnyös ezekben a fotokatalitikus tesztekben. Azonban ugyanezek a TiO2(P123_Ag) 

bevonatok mutatták a legkisebb fotoaktivitást a látható fény alatt végzett tesztekben, amely 

felhívja a figyelmet arra, hogy az ezüstadalékolás eltérő hatással lehet a fotoaktivitásra a 

fotodegradáció mechanizmusától és a mérési módszertől függően. Egy további tapasztalat, 

hogy a TiO2(P123_Ag) bevonatoknál végzett R6G fotodegradációs tesztek során a kezdeti 

szakaszban a dimer csúcs növekedett, amely arra utal, hogy monomer-dimer átalakulás ment 

végbe a mérés során, amely szintén hozzájárulhat a kezdeti lassabb bomláshoz. 

Érdekes megfigyelés, hogy az MB színezékkel végzett fotodegradációs mérések esetében a 

fent leírt különbségek a minták között már nem voltak igazak. Az impregnálásos módszerrel 

végzett ezüst adalékolás ebben az esetben nem növelte a fotoaktivitást, még a TiO2(CTAB) 

minták esetében sem. A bomlás kezdeti szakaszában a trimer csúcs növekedett, minden minta 

esetében színezék asszociáció játszódott le az UV-besugárzás hatására a mérés során. A trimer 

csúcs növekedése hangsúlyosabb volt az ezüsttel adalékolt bevonatokban, ami arra utal, hogy 

az ezüst jelenléte elősegíti a színezék asszociációs folyamatokat. Ez a trimerizációs folyamat 

pedig hozzájárult a fotodegradációs sebességek csökkenéséhez. Ennek a jelenségnek egy 

lehetséges magyarázata, hogy az ezüst részecskék jelenléte miatt a bevonatok nagyobb 

mennyiségű fényt képesek abszorbeálni, több energiát vesznek fel, amely részben a 

trimerizációs folyamatban is hasznosul: így az ezüsttel adalékolt mintákban a 

színezékasszociáció felerősödik. 

Összefoglalásként a bemutatott eredmények alapján az AgNO3 impregnálásos módszer jóval 

kisebb ezüst mennyiség mellett jobb tulajdonságokat mutatott, mint a prekurzor szolhoz 

kevert AgNO3 adalékolási módszer alkalmazása, főként a látható fényben végzett mérések 

szerint. Az asszociációra hajlamos metilénkék színezék esetében az ezüst fotoaktivitás növelő 

szerepe kevésbé érvényesült, nagyobb mennyiségű ezüst jelenléte bizonyos mintáknál még a 

fotoaktivitás csökkenését is eredményezte. 

5.9.2. Szilárd-folyadék határfelületen végzett színezékfotodegradációs mérések 

Összehasonlításképpen végeztem fotodegradációs teszteket a folyadék-szilárd határfelületen 

is, UV-besugárzás mellett. A mérések során elsőként mártásos módszerrel kialakított 

bevonatokat vizsgáltam, és összehasonlítottam a kétféle ezüst adalékolási módszer hatását a 

fotoaktivitásra: TiO2(CTAB), TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(CTAB)-1Ag és TiO2(P123_Ag) 

mintákat tanulmányoztam metilnarancs (MO) oldatban, UV bevilágítás hatására. Ismételt 

fotoaktivitás teszteket is végeztem, amelyekkel a bevonatok újrafelhasználhatóságát 



101 
 

jellemeztem. Az előkísérletek során ennél a mérési elrendezésnél a hordozó mindkét oldalára 

felvitt bevonat kevésbé előnyösnek bizonyult, és az eredmények viszonylag nagy szórását 

tapasztaltam több kísérlet során (lásd 4.12.1. fejezet). A folyadék-szilárd határfelületen 

végzett mérések során a bevonatokat színezékoldattal töltött edényekbe helyeztem, és ideális 

esetben csak a felső oldaluk érintkezett az oldattal. Azonban a tapasztalatok szerint az 

alkalmazott kevertetés miatt véletlenszerűen egyes minták alsó oldala is érintkezésbe 

kerülhetett a színezékoldattal, és ez is befolyásolta a mért eredményeket. Ennek a 

kiküszöbölésére egyoldalú bevonatokat alakítottam ki (a bevonatképzés során a hordozó 

egyik oldalát lefedve, lásd 4.12.1. fejezet), és ezeken végeztem el a fotodegradációs 

vizsgálatokat.  

További méréseket végeztem különböző színezékek (MO, R6G, MB) oldatában, UV fényben, 

TiO2(CTAB), TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(P123) és TiO2(P123)-0,03Ag mintákon, melyek 

során az alkalmazott színezékanyagok, illetve a bevonat pórusszerkezetének szerepét 

kívántam részletesebben tanulmányozni. Ezeket a mintákat már a forgótárcsás módszerrel 

alakítottam ki, így csak a hordozó egyik oldalára került bevonat. A bevonatokat minden 

esetben szilika védőréteggel ellátott üveghordozón alakítottam ki, egy kivétellel, amikor 

üveg/TiO2(CTAB) bevonatokon végzett mérésekben a védőréteg szerepét is vizsgáltam. 

5.9.2.1. Metilnarancs fotodegradáció vizsgálata UV fényben, mártásos módszerrel 
kialakított bevonatokon 

A mártásos módszerrel kilakított TiO2(CTAB), TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(CTAB)-1Ag és 

TiO2(P123_Ag) minták fotokatalitikus akitivitását metilnarancs (MO) színezék oldatban, UV 

fényben tanulmányoztam. Továbbá a védőréteg szerepének ellenőrzésére szilika védőréteg 

nélküli, közvetlenül üveghordozón kialakított TiO2(CTAB) bevonatokat is vizsgáltam 

ugyanilyen körülmények között.  

A 45a ábrán látható a színezékoldat abszorbancia spektrumainak változása az UV bevilágítás 

során, a SiO2 védőbevonattal ellátott üveghordozón kialakított TiO2(CTAB) minta példáján. 

Az abszorbancia spektrumon 465 nm-en megjelenik a MO színezékre jellemző csúcs [110]. A 

különböző bevonatokra meghatározott A/A0 - idő görbék a 45b ábrán láthatóak. Mindegyik 

SiO2 védőrétegen kialakított TiO2 bevonat jelentős fotoaktivitást mutatott. Ezzel szemben a 

védőréteg nélküli üveghordozókra felvitt TiO2(CTAB) bevonatok esetében a fotoaktivitás 

drasztikusan lecsökkent, a minták magas Na
+
 tartalma miatt: a színezék fotodegradáció 

elhanyagolható mértékű volt, az elszíntelenedés mértéke a referencia üveglaphoz hasonlított. 
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45. ábra: MO színezék fotodegradációja szilárd-folyadék határfelületen, mártásos módszerrel 

készült egyoldalú TiO2 mintákon: a MO oldat abszorbancia csökkenése TiO2(CTAB) minta 

jelenlétében UV fény alatt (a); A különböző mintákra meghatározott  A/A0 – idő görbék (b). 

Az eredmények szerint a színezék fotodegradáció pszeudo-elsőrendű kinetikát követ, a 

meghatározott degradációs sebességi állandók: 0,12 ± 0,04 óra
-1 

a SiO2/TiO2(CTAB) minták 

esetében, 0,30 ± 0,04 óra
-1 

a SiO2/TiO2(CTAB)-0,03Ag minták, 0,33 ± 0,08 óra
-1

 a 

SiO2/TiO2(CTAB)-1Ag minták, és 0,35 ± 0,04 óra
-1

 a SiO2/TiO2(P123_Ag) minták esetében. 

A színezékdegradáció jelentősen gyorsabb volt az ezüsttel adalékolt bevonatok esetében, mint 

az ezüst nélküli TiO2 bevonatoknál. Az alkalmazott ezüst adalékolási módszer és a minták 

különböző ezüsttartalma nem befolyásolta jelentősen a fotoaktivitást a vizsgált tartományban: 

már a jóval kisebb mennyiségű ezüstöt tartalmazó bevonatok is nagy fotoaktivitás 

növekedéshez vezettek. Azonban egy további fontos szempont ezeknek a fotoaktív 

bevonatoknak a stabilitása és újrafelhasználhatósága: kérdés, hogy vajon a minták képesek-e 

ismételt tesztek során ugyanolyan hatékonyan elbontani a színezékmolekulákat, vagy pedig a 

mérés többszöri ismétlése során a fotoaktivitás csökkenését tapasztaljuk-e. Ez amiatt is egy 

fontos kérdés a kutatásom során, mivel korábbi tapasztalatok szerint hasonló bevonatok 

ezüsttartalma időben csökkent, mialatt vizes közegben áztatták őket [51] – várhatóan ez a 

folyamat is befolyásolja a mérések eredményét.  

Emiatt a mintákat ismételt fotoaktivitási tesztekben is jellemeztem. A mintákat 4 x 4 órán 

keresztül sugároztam be UV fénnyel: minden 4 órás bevilágítás után új színezékoldatot 

készítettem, és ugyanazt a mintát helyeztem bele a következő teszt elvégézéséhez. A 

színezékkoncentráció csökkenését az A/A0 értékek segítségével becsültem, amelyet 

meghatároztam minden 4 órás UV bevilágítás után. Ezen értékekből kiszámoltam egy a 

színezék degradáció hatékonyságát jellemző D paramétert az egyes mintákra a következő 

egyenlettel: D = (1-A/A0) × 100%/a , ahol a a bevonat területét jelenti. 

Ahogy az a 46. ábrán látható, az ezüst nélküli TiO2(CTAB) bevonatok stabil fotoaktivitást 

mutattak a bevilágítás teljes 16 órája alatt. Az ezüsttel adalékolt bevonatok jelentősen 

gyorsabb színezék degradációt mutattak, mint az ezüst nélküli minták. A színezék degradáció 
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hatékonyságát jellemző D paraméter az első 4 órás tesztet követően hasonló volt az összes 

ezüsttel adalékolt minta esetében, a nagyobb ezüsttartalom nem eredményezett magasabb 

fotoaktivitást, sőt, ebben az esetben az alacsonyabb ezüsttartalom előnyösebbnek is bizonyult. 

Azonban azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy a TiO2(CTAB)-0,03Ag minták mutatták 

kezdetben a legmagasabb fotoaktivitást, a fotoaktivitásuk csökkent az ismételt tesztek során. 

Ezzel szemben a TiO2(CTAB)-1Ag minták, amelyek nagyobb mennyiségben tartalmaznak 

ezüst részecskéket, nem mutattak jelentős fotoaktivitás csökkenést a mérés teljes 16 órás ideje 

alatt sem. Feltételezhetjük, hogy a TiO2 felszínén jelen lévő ezüst részecskék a mérés alatt 

elkezdenek feloldódni és ezüst ionokként a vizes oldatba diffundálnak [51]. Egy bizonyos idő 

elteltével elég ezüst eltávozik a bevonatból, hogy a mért fotoaktivitás csökkenni kezdjen. Bár 

kezdetben előnyös is lehet, ha a bevonaton az ezüst felületi borítottsága alacsony, az ismételt 

tesztek során azonban előnyösebb volt a magasabb kiindulási ezüsttartalom, mivel ezeknél a 

mintáknál a fotoaktivitás csökkenése a vizsgálat időtartama alatt nem következik be. Érdekes 

módon a TiO2(P123_Ag) bevonatok, amelyek a legnagyobb mennyiségben tartalmazzák az 

ezüstöt, szintén kis mértékű fotoaktivitás csökkenést mutattak az ismételt tesztek során.  

Feltételezhető, hogy ennek az oka az, hogy a TiO2(P123_Ag) mintákban csak az ezüst egy 

része van részecskék formájában jelen a felületen, emellett pedig az ezüst a TiO2 mátrixba is 

beépült (a korábban bemutatott TEM eredmények is erre utalnak, lásd 5.5. fejezet). Ezzel 

szemben az impregnálással készült ezüsttel adalékolt TiO2(CTAB) mintákban az ezüst 

részecskék csak a hozzáférhető felületre válnak le. Tehát az eredmények azt mutatják, hogy 

ezekben a kísérletekben a felületen (vagy a felület közelében) jelen lévő ezüst részecskék 

nagyobb hatással voltak a fotodegradáció sebességére, mint a TiO2 mátrixba beépült ezüst. 

 
46. ábra: Szilárd-folyadék határfelületen, mártásos módszerrel készült egyoldalú TiO2 

mintákon végzett ismételt fotoaktivitás tesztek: MO bomlása 4 x 4 óra UV bevilágítás alatt 
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Összefoglalásként kimondható, hogy az ezüst adalékolási módszer, illetve az ezüstadalékolás 

során alkalmazott körülmények jelentős hatással volt a mezopórusos TiO2 bevonatok hosszú 

távú fotokatalitikus aktivitására. Az AgNO3 oldatban való impregnálás egy ígéretes módszer a 

TiO2 bevonatok fotoaktivitásának növelésére. A magas fotoaktivitás, a minták 

újrafelhasználhatósága és stabilitása biztosítható a megfelelő impregnálási körülmények 

biztosításával, az AgNO3 impregnáló oldat koncentrációjának megfelelő megválasztásával. 

5.9.2.2. Különböző színezékek fotodegradációjának vizsgálata UV fényben, forgótárcsás 
módszerrel kialakított bevonatokon 

További szilárd-folyadék határfelületi fotodegradációs vizsgálatok során összehasonlítottam 

különböző színezékek bomlását, különböző TiO2 és az impregnálásos módszerrel ezüsttel 

adalékolt TiO2 bevonatok esetében. A bevonattípusok közül a forgótárcsás módszerrel 

készített TiO2(CTAB), TiO2(CTAB)-0,03Ag, TiO2(P123) és TiO2(P123)-0,03Ag mintákat 

vizsgáltam 10
-5

 M-os R6G, MB és MO színezékoldatokban.  

Az eredményeket a 47. ábrán foglaltam össze. A degradáció kinetikája leírható a pszeudo-

elsőrendű modellel, és a meghatározott k értékek a 47d ábrán láthatóak. Jelentősen gyorsabb 

színezék degradációt tapasztaltam a TiO2(P123) minták esetében, mint a TiO2(CTAB) 

mintáknál. A TiO2(CTAB) minták  fotoaktivitása jelentősen megnőtt az AgNO3 oldatban való 

impregnálásuk után, mindegyik vizsgált színezék esetében. A TiO2(P123) minták esetében ez 

a növekedés kevésbé volt jelentős: a MO degradáció esetében nagyobb fotoaktivitást mértünk 

az ezüsttel adalékolt minták esetében, de az R6G és az MB színezékek esetében ez a 

növekedés csak kis mértékű volt. Ezek az eredmények jó egyezést mutatnak a szilárd-levegő 

határfelületen végzett mérések eredményeivel (lásd 5.9.1. fejezet). Összehasonlítva a tesztek 

eredményeit, megállapítható, hogy az ezüst fotoaktivitást növelő hatása jobban érvényesült 

szilárd-folyadék határfelületen. A szilárd-levegő határfelületen végzett tesztek esetében 

nagyobb mennyiségű ezüst jelenléte bizonyos mintáknál a fotoaktivitás csökkenését 

eredményezte, különösen a nagymértékű asszociációt mutató MB színezék esetében. Ehhez 

képest a MB színezékoldatokban végzett fotodegradációs tesztek során az ezüst adalékolás 

hatására növekedett a fotoaktivitás. Feltételezhetően ez az eltérés annak köszönhető, hogy a 

színezékasszociációs folyamatok szerepe kisebb a szilárd-folyadék határfelületen vizsgált 

bomlási folyamatok esetében, mint a szilárd-levegő határfelületen, a bevonatok szűk 

pórusaiban vizsgálva az adszorbeált színezékmolekulák bomlását.  
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47. ábra: Forgótárcsás módszerrel kialakított TiO2 és ezüsttel adalékolt TiO2 minták 

esetében a szilárd-folyadék határfelületen, UV fényben, MO (a), R6G (b) és MB (c) 

fotodegrációja során mért A/A0 – idő görbék; valamint elsőrendű modell szerint 

meghatározott degradációs sebességi állandók (d).  
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6. Összefoglalás 

Munkám során fotoaktív, mezopórusos TiO2 bevonatokat alakítottam ki szilícium-, üveg-, 

illetve kompakt szilika védőréteggel ellátott üvegfelületeken a szol-gél eljárással (mártásos 

illetve forgótárcsás technikákkal). A minták előállítása során a kiindulási prekurzorszolhoz a 

különböző pórusrendszerek kialakítása érdekében ún. templátanyagokat (CTAB, Pluronic 

P123, PVP) adtam.  Bizonyos esetekben a mintákat ezüsttel adalékoltam, melynek során vagy 

a prekurzorszolhoz kevertem közvetlenül AgNO3-ot, vagy pedig utólag a pórusrendszerbe 

juttattam vizes közegű impregnálással. 

Célom volt annak tanulmányozása, hogy a mezopórusos rendszer paraméterei és az ezüst 

adalékolás hogyan befolyásolják a bevonatok fotoaktivitását és egyéb fontos tulajdonságait. A 

minták jellemzésére UV-látható spektroszkópia, fluorimetria, ellipszometria, ellipszometriai-

porozimetria, víz-peremszög mérés, nagy-felbontású transzmissziós elektronmikroszkópia, 

röntgen diffrakciós és röntgen fotoelektron spektroszkópiai módszereket alkalmaztam. A 

fotoaktivitást színezékdegradáció segítségével vizsgáltam UV és látható fényű bevilágítások 

mellett, szilárd-folyadék és szilárd-levegő határfelületen is, különböző színezékeket 

alkalmazva. A kiválasztott anionos (metilnarancs) és kationos (rodamin 6g, metilénkék) 

színezékek mindegyike gyakran alkalmazott modellanyag fotokatalizátorok jellemzésére. 

Célom volt tanulmányozni a kationos színezékek adszorpciós, deszorpciós és asszociációs 

folyamatait a bevonatok pórusaiban, és vizsgálni, hogy ezek milyen hatással vannak a 

fotodegradációra. Az eredményeknek távlatilag gyakorlati jelentősége lehet például öntisztító 

bevonatok, színezék-érzékenyített napelemek, valamint a víz- és levegőtisztítás területén. 

A kísérletek során igen vékony (~70-300 nm), mezopórusos (pórusméret: ~2-10 nm), 30-

45%-os porozitású bevonatokat állítottam elő.  A bevonatok anatáz kristályfázissal 

rendelkeztek, illetve bizonyos esetekben rutil fázist is tartalmaztak. A minták UV-besugárzás 

hatására tökéletes nedvesítést mutattak, látható fénnyel megvilágítva vagy sötétben tartás után 

pedig magasabb víz-peremszög értékeket (50-70°) mértem a felületen. A minták minden 

vizsgált színezékanyag esetében jelentős fotoaktivitást mutattak UV bevilágítás mellett, és a 

rodamin 6G színezék esetében látható fényben is tapasztaltam fotodegradációt, a 

színezékérzékenyítés jelensége miatt. A TiO2 bevonatokat színezékoldatban impregnálva a 

színezékmolekulák monomer, illetve asszociált formában (dimerek, trimerek) kötődtek meg a 

pórusok felületén, a színezékfelvétel és az asszociáció mértéke pedig befolyásolható volt a 

pórusszerkezettel. Modellt javasoltam különböző mértékben asszociálódott 

színezékmolekulák fotostabilitásának tanulmányozására szilárd-levegő határfelületi 

fotodegradációs mérések segítségével. A vizsgálatokat az teszi lehetővé, hogy a néhány 

nanométeres pórusokban lévő, különböző mértékben asszociálódott (monomer, dimer, trimer) 
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molekulák egymásba történő átalakulása nagymértékben gátolt. Kimutattam, hogy az 

asszociált színezékmolekulák a monomerhez viszonyítva nagyobb fotostabilitást mutattak. 

Továbbá az is kiderült, hogy a metastabilis állapot már UV-, ill. látható fénnyel való 

bevilágítás hatásra megzavarható, újabb asszociátumok keletkeznek, melyet jól mutatnak az 

abszorbancia spektrumok. Úgy találtam, hogy ennek a folyamatnak a mértéke függ a réteg 

pórusszerkezetétől: nagyobb pórusokban könnyebben végbement az asszociáció.  

A színezékdegradáció kinetikája eltérő volt szilárd-folyadék és szilárd-levegő határfelületen 

mérve, mely utóbbi esetben a színezékasszociáció is erősen befolyásolta a bomlás lefutását és 

sebességét. A szilárd-folyadék határfelületen a degradáció pszeudo-elsőrendű folyamatnak 

bizonyult, melyet irodalmi források is alátámasztanak. A szilárd-levegő határfelületi 

méréseknél a monomerek és az asszociátumok bomlását külön kezeltem, azonban itt egyik 

esetben sem lehetett elsőrendű modellt illeszteni. A monomer degradáció leírására 

alkalmasnak találtam a Julson és Ollis által felállított modellt [95], amely két egymást követő 

pszeudo-elsőrendű folyamattal írja le a bomlást. A modellt eredetileg anionos színezékek 

TiO2 porszemcsék szilárd-levegő határfelületén, UV fényben lejátszódó bomlására állították 

fel. Eredményeim alapján a modellt jól lehet alkalmazni nagyon vékony mezopórusos 

bevonatokban lejátszódó színezékek monomer formája bomlásának leírására is, mind UV 

mind pedig látható fényben. Azonban a modell nem mutatott jó illeszkedést, amennyiben a 

vizsgált színezék asszociációs hajlama nagy, mint például a metilénkék színezék esetében, és 

a legtöbb esetben az asszociált formák bomlásának leírására sem lehetett alkalmazni. 

Az ezüsttel adalékolt TiO2 bevonatok esetében kapott eredmények szerint az ezüst jelentősen 

megnövelte a fotoaktivitást a szilárd-folyadék határfelületen végzett mérések alapján, mind 

abban az esetben, amikor az AgNO3-ot közvetlenül a prekurzorszolhoz adtam, mind pedig 

akkor, amikor utólag módosítottam a bevonatokat AgNO3 oldatban való impregnálással. Az 

impregnálásos módszerrel adalékolt mintákban a felületen lévő nanoméretű ezüstszemcsék 

hatására a fotoaktivitás jelentősen megnőtt, alacsony ezüsttartalom esetében is. Azonban 

ismételt felhasználást vizsgáló kísérletekben úgy találtam, hogy ahhoz, hogy a bevonatok 

hosszú távú működés mellett is megőrizzék fotoaktivitásukat, már ennél nagyobb mennyiségű 

ezüst felületre juttatása szükséges. A megfelelő impregnálási körülmények megválasztásával 

kidolgoztam egy olyan eljárást a TiO2-Ag bevonatok előállítására az impregnálásos 

módszerrel, amelynek révén a bevonatok viszonylag nagy fotoaktivitása az ismételt 

felhasználás során is megmarad. 

Az eredmények alapján a pórusrendszer indirekt módon befolyásolja a fotoaktivitást: egyrészt 

az impregnálás során adszorbeált ezüst mennyisége függ a pórusméretekről. A szűkebb 

pórusokat tartalmazó bevonatokba nagyobb mennyiségben jutottak be az ezüst szemcsék, és 
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emiatt ezek a minták jelentősen nagyobb fotoaktivitást mutattak, mint a nagyobb pórusokat 

tartalmazó bevonatok. A jelenség a pórusfal Ag-csapdázó szerepével hozható kapcsolatba: a 

szűkebb pórusok elősegítik az ezüstionok adszorpcióját a falhatás miatt. Másrészt, a színezék 

asszociációs folyamatok erősen függnek nem csak a színezék típusától, hanem a bevonatok 

pórusszerkezetétől is. 

Az ezüst részecskék fotoaktivitást növelő hatása jobban érvényesült a szilárd-folyadék 

határfelületen végzett mérések során, mint a szilárd-levegő határfelületen, ahol nagyobb 

mennyiségű ezüst jelenléte bizonyos mintáknál akár a fotoaktivitás csökkenését is okozta. 

Ennek egy lehetséges oka, hogy a túl magas felületi borítottság csökkenti a hozzáférhető TiO2 

felületet, és így a fotodegradáció sebességét is. Feltételezhetően az ezüst felületi borítottsága 

kevésbé fontos a szilárd-folyadék határfelületen, mivel a színezékmolekulák mobilitása 

sokkal nagyobb a folyadékkal töltött pórusokban. Egy másik ok, hogy az ezüst jelenléte a 

színezék adszorpciós és asszociációs folyamatait is befolyásolja, melyeknek nagyobb 

jelentősége van a szilárd-levegő határfelületen. Eredményeim szerint a színezékasszociáció a 

színezékdegradáció fontos kísérő jelensége, és számottevően képes befolyásolni a tesztek 

eredményeit. Ez a színezékasszociáció ezüst jelenlétében még inkább felerősödött, főként a 

nagyobb pórusméreteket tartalmazó minták esetében. Ennek egy lehetséges magyarázata, 

hogy az ezüst részecskék jelenléte növeli a bevonat által abszorbeált fény és így a felvett 

energia mennyiségét, amely hozzájárul a színezékmolekulák könnyebb átrendeződéséhez is. 

Így nagyobb mértékű asszociációt tapasztalhatunk a besugárzás során, amennyiben a 

mintában vannak olyan tágabb pórusok, amelyben ez a folyamat gyorsan végbemehet. Ez az 

asszociációra hajlamos színezékeknél, nagyobb pórusméretű mintáknál, és magasabb 

ezüsttartalom esetében a fotodegradációs sebesség csökkenéséhez vezetett. 

A szilárd-levegő határfelületi vizsgálatok esetében UV-fényben a prekurzorszolhoz kevert 

AgNO3 adalékolási módszer bizonyult a legjobbnak, ugyanakkor a kisebb pórusméretű 

minták esetében az impregnálásos módszer is hasonlóan jó eredményt mutatott. Ezzel 

szemben látható fényben az impregnálásos módszer alkalmazása minden esetben jelentősen 

jobb eredményekhez vezetett. Összességében ígéretesebbnek bizonyult az impregnálásos 

módszerrel végzett ezüst-adalékolás, mely kis ezüst mennyiség bevitele mellett is jó 

tulajdonságokat mutat. A fotokatalizátor réteg magas fotoaktivitása, újrafelhasználhatósága és 

stabilitása biztosítható az optimális ezüsttartalom megválasztásával, amely szabályozható az 

impregnálás paramétereivel, például az impregnáló AgNO3 oldat koncentrációjával. 
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Rövidítések jegyzéke 

AO7: Acid Orange 7 

BTAB: benzil-trimetil-ammónium-bromid 

BTAC: benzil-trimetil-ammónium-klorid  

CTAB: cetil-trimetil-ammónium-bromid 

CTAC: cetil-trimetil-ammónium-klorid 

DSSC: színezék-érzékenyített napelem (Dye-Sensitized Solar Cell)  

EDS: energia diszperzív röntgen spektroszkópia (Energy-dispersive X-ray Spectroscopy) 

EELS: elektron energiaveszteségi spektroszkópia (Electron Energy Loss Spectroscopy) 

FFT: gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transformation) 

HOMO: legnagyobb energiájú betöltött molekulapálya (Highest Occupied Molecular Orbit) 

HRTEM: nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (High Resolution 

Transmission Electron Microscopy)  

LUMO: legkisebb energiájú be nem töltött molekulapálya (Lowest Unoccupied Molecular 

Orbit) 

MB: metilénkék 

MO: metilnarancs 

P123: Pluronic P123 blokk kopolimer 

PVP: polivinil-pirrolidon 

QE: kvantum hatékonyság (quantum efficiency)  

QY: kvantum hozam (quantum yield) 

R6G: rodamin 6g  

RBS: Rutherford visszaszórási spektrometria (Rutherford Backscattering Spectrometry) 

TEM: transzmissziós elektronmikroszkópia (Transmission Electron Microscopy)  

TEOS: tetraetil-ortoszilikát 

UV: ultraibolya (ultraviolet) 

Vis: látható (visible) 

XPS: röntgen fotoelektron spektroszkópia (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 

XRD: röntgendiffrakció (X-ray Diffraction)  
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