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1. Bevezetés és célkitűzés  

Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés övezi a fotoaktív félvezető anyagokat, 

köszönhetően ígéretes felhasználási lehetőségeiknek az energiaátalakítás és a 

környezetvédelem területén. A félvezetők közül az egyik legjelentősebb anyag 

a titán-dioxid (TiO2), mely magas fotokatalitikus aktivitásának köszönhetően 

hatékonyan alkalmazható a napfény elektromos energiává való átalakításában, 

illetve szerves szennyező anyagok fény hatására bekövetkező lebontásában. 
1,2

 

A gyakorlati alkalmazások szempontjából előnyös nagy fajlagos felületű, 

mezopórusos szerkezettel rendelkező TiO2 bevonatokat fejleszteni és 

tanulmányozni. Egy ígéretes előállítási lehetőség a szol-gél eljárás, melynek 

fontos előnye, hogy a kialakított bevonatok összetétele, rétegvastagsága és 

szerkezete viszonylag könnyen szabályozható az előállítási körülmények 

megfelelő megválasztásával, továbbá az eljárás alacsony hőmérsékleten is 

megvalósítható. A TiO2 fotoaktivitásának növelésére gyakran alkalmaznak 

nemesfémekkel, például ezüsttel való adalékolást. Az ezüst részecskék 

elektron-csapdaként működnek, képesek megnövelni a fotoindukált elektron-

lyuk töltésszétválás idejét és így javítják a fotoaktivitást.
3
 

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 ezüst-adalékolási 

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. 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 ultraibolya (UV) vagy látható fénnyel világítják meg a 

rendszert. Kevés közlemény foglalkozik a szilárd-levegő határfelületen 

lejátszódó színezékdegradációval.
4,5

 Ilyen esetben 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 színezékmolekulák 

                                                           
1 Hashimoto, K.; Irie, H.; Fujishima, Japanese J. Appl. Physics, 2005, 44, 8269–8285. 
2 Nakata, K.; Fujishima, A.; J. Photochem. Photobiol. C Photochem. Rev. 2012, 13, 169–189. 
3 Kumar, S.G.; Devi, L.G.; J. Phys. Chem. A 2011, 13211–13241. 
4 Julson, A.J.; Ollis, D.F. Appl. Catal. B Environ. 2006, 65, 315–325. 
5 Mills, A.; Sheik, M.; O’Rourke, C.; McFarlane, M.; Appl. Catal. B Environ. 2009, 89, 189–195. 
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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, a különböző 

asszociációfokú szpécieszek egymásba történő átalakulása gátolt.  

 

2. Kísérleti rész  

Munkám során fotoaktív, mezopórusos TiO2 bevonatokat alakítottam ki 

szilícium-, üveg-, illetve kompakt szilika védőréteggel ellátott üvegfelületeken 

a szol-gél mártásos és forgótárcsás eljárásokkal. A minták előállítása során a 

kiindulási prekurzorszolhoz a különböző pórusrendszerek kialakítása érdekében 

ún. templátanyagokat (cetil-trimetil-ammónium-bromid CTAB, Pluronic P123 

blokk kopolimer, polivinil-pirrolidon 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, melyet egy hőkezelési lépés követett. 

A minták jellemzésére UV-látható spektroszkópia, fluorimetria, ellipszometria, 

ellipszometriai-porozimetria, víz-peremszög mérés, nagy-felbontású 

transzmissziós elektronmikroszkópia (HR-TEM), Rutherford visszaszórási 

spektrometria (RBS), röntgen diffrakciós és röntgen fotoelektron 

spektroszkópiai (XPS) módszereket alkalmaztam. A fotoaktivitás jellemzésére 

UV, illetve látható fényben színezék-degradációs teszteket végeztem, 

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

határfelületen is vizsgálva a színezék modellanyagok (metilnarancs, rodamin 

6G, metilénkék) bomlását. Tanulmányoztam, hogy a fotodegradációs tesztek 

eredményeit hogyan befolyásolja a bevilágítási hullámhossz, illetve a választott 

színezék modellanyag, annak adszorpciós, asszociációs folyamatai. 

 

3. Eredmények  

3.1. TiO2 és TiO2-Ag bevonatok jellemzése 

Igen vékony (~70-300 nm) mezopórusos szerkezetű (pórusméret: ~2-10 nm), 

30-45%-os porozitású TiO2-bevonatokat állítottam elő. A három különböző 

pórusrendszerű TiO2-minta (az alkalmazott templátanyagok szerint 

TiO2(CTAB), TiO2(P123) és TiO2(PVP) jelű minták) közül a TiO2(CTAB) 

típusú bevonatok tartalmazták a legkisebb (átlagos pórusátmérő 5,0 nm) és a 

TiO2(PVP) bevonatok a legnagyobb pórusokat (átlagos pórusátmérő 8,2 nm). A 

bevonatok jellemző pórusszerkezetét az 1. ábrán látható keresztmetszeti TEM-

felvétel mutatja. 
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1. ábra. TiO2-bevonat keresztmetszeti TEM-felvétele; a beágyazott kép a HR-TEM-

felvételekből gyors-Fourier transzformációval nyert eredményt mutatja, mely szerint a 

bevonatot alkotó szemcsék kristályfázisa anatáz. 

Kétféle ezüst-adalékolási módszerrel TiO2-Ag bevonatokat állítottam elő: a 

TiO2(CTAB) és TiO2(P123) típusú bevonatokat 0,03 és 1 M-os AgNO3 vizes 

oldatában impregnáltam, melyet hőkezelési lépés követett. Készítettem olyan 

TiO2(P123_Ag) jelű mintákat, amelyek előállítása során a prekurzorszolhoz 

adtam AgNO3-ot. A minták ezüsttartalmát XPS és RBS módszerekkel 

határoztam meg; az ezüst szemcsék a bevonatok felületén, pórusaiban való 

eloszlásáról pedig a TEM-mérések során energia-diszperzív röntgen 

spektroszkópiával kapott elemtérképek adtak információt. Az 1 M-os AgNO3-

oldatban impregnált minták nagyobb mennyiségű ezüstöt, ill. kisebb méretű (~1 

nm) ezüst részecskéket tartalmaztak, mint a 0,03 M-os AgNO3-oldatban 

impregnált bevonatok (melyek felületén jellemzően 3-6 nm-es ezüstrészecskék 

voltak jelen). Az ezüsttartalomra a pórusrendszernek is hatása volt, a 

TiO2(CTAB) minták nagyobb mennyiségű ezüstöt vettek fel: ennek egy 

lehetséges oka, hogy a szűkebb pórusok elősegítik az ezüstionok adszorpcióját 

a pórusfalon. A legnagyobb mennyiségű ezüstöt az AgNO3 prekurzorszolhoz 

keverésével kialakított TiO2(P123_Ag) bevonatok tartalmazták. Ezen 

bevonatok felületén igen kisméretű (0,5-1 nm) ezüstszemcsék vannak, illetve 

feltételezhetően az ezüst egy része a TiO2-mátrixba is beépült.  

Az XPS-analízis szerint az ezüst elemi és oxid formában is jelen van a 

bevonatokban. A bevonatok anatáz kristályfázissal rendelkeztek, illetve 

bizonyos esetekben (kismennyiségű) rutil fázist is tartalmaztak. A 

transzmittancia spektrumok alapján meghatározott tiltott sáv energia értékek a 

TiO2-bevonatok esetében 3,38 eV, az ezüsttel adalékolt TiO2-minták esetében 

3,33 eV körüli értéknek adódtak.  

Mindegyik bevonat mutatta a TiO2-ra jellemző UV-reszponzív nedvesedési 

viselkedést: a minták UV-besugárzás hatására tökéletes nedvesítést mutattak 

vízzel szemben, látható fénnyel megvilágítva vagy sötétben tartás után pedig 

nagyobb vízperemszög értékeket (50-70°) mértem a felületen. A bevonatok 
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egymáshoz hasonló viselkedést mutattak, a TiO2(P123_Ag) minták kivételével, 

melyeknél mind az UV-fényre bekövetkező peremszögcsökkenés, mind azok 

növekedése sötétben lassabban ment végbe, mint a többi vizsgált minta 

esetében. 

3.2. Színezékek adszorpciója a bevonatok pórusrendszerében 

A TiO2-bevonatokat rodamin 6g, illetve metilénkék színezékoldatokban 

impregnálva a színezékmolekulák monomer, illetve asszociált formában 

(dimerek, trimerek) kötődtek meg a pórusok felületén. A színezékfelvétel és az 

asszociáció mértéke befolyásolható volt a pórusszerkezettel (2. ábra).  

 
2. ábra: Színezékadszorpció a TiO2-bevonatok pórusaiban: rodamin 6G (bal) és 

metilénkék (jobb) színezékoldatok, illetve a színezékoldatban impregnált bevonatok 

normált abszorbancia spektrumai. 

3.3. Színezék fotodegradáció tanulmányozása a TiO2 bevonatokban 

A színezék fotodegradációs vizsgálatok során a minták minden vizsgált 

színezékanyag (rodamin 6G, metilénkék, metilnarancs) esetében jelentős 

fotoaktivitást mutattak UV-bevilágítás alatt, továbbá a rodamin 6G színezék 

esetében látható fényben is tapasztaltam fotodegradációt, a 

színezékérzékenyítés jelensége miatt. A színezék fotodegradációt szilárd-

folyadék és szilárd-levegő határfelületen is vizsgáltam: előbbi esetben 

színezékoldatba helyeztem a mintákat és a színezékoldat abszorbancia 

spektrumának megváltozását követtem nyomon a bevilágítási idő 

függvényében; míg utóbbi esetben a rodamin 6G vagy metilénkék színezékkel 

impregnált bevonatokat világítottam be, és a bevonatok abszorbancia 

spektrumait vettem fel.  

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) molekulák egymásba történő átalakulása 

nagymértékben gátolt. Kimutattam, hogy az asszociált színezékmolekulák a 

monomerhez viszonyítva nagyobb fotostabilitást mutattak. Továbbá a mérési 
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eredmények szerint a színezékmolekulák asszociációja a bevonatok pórusaiban 

a bevilágítás során is végbemegy: UV-, ill. látható fénnyel való bevilágítás 

hatására az adszorbeált színezékmolekulák metastabilis állapota megzavarható, 

újabb dimerek, trimerek keletkezhetnek. Úgy találtam, hogy ennek a 

folyamatnak a mértéke függ a réteg pórusszerkezetétől; nagyobb pórusokban 

könnyebben végbement az asszociáció.   

A szilárd-levegő határfelületen a színezékdegradáció kinetikája is eltérőnek 

bizonyult, a szilárd-folyadék határfelületen tapasztalható pszeudo-elsőrendű 

lefutáshoz képest. 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
6
, amely két egymást követő 

pszeudo-elsőrendű folyamattal írja le a bomlást (3. ábra). 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, és a legtöbb esetben az asszociált 

formák bomlásának leírására sem lehetett alkalmazni. 

 
3. ábra: Rodamin 6G színezék fotodegradáció TiO2(P123)-bevonatokban a szilárd-levegő 

határfelületen, látható fény alatt: mérési elrendezés és a színezékmolekula szerkezete (a); 
abszorbancia spektrum változása a bevilágítás során (b); a dimerekre és monomerekre 

jellemző hullámhosszon mért relatív abszorbancia csökkenés (A az adott bevilágítási idő után 

mért, A0 a kezdeti abszorbancia) (c); Julson-Ollis modell illesztés (d). 

                                                           
6 Julson, A.J.; Ollis, D.F. Appl. Catal. B Environ. 2006, 65, 315–325. 
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3.4. Színezék fotodegradáció tanulmányozása az ezüsttel adalékolt TiO2 

bevonatokban 

A szilárd-folyadék határfelületen végzett színezék fotodegradációs eredmények 

szerint az ezüst adalékolás jelentősen megnövelte a TiO2-bevonatok 

fotoaktivitását, mindkét vizsgált ezüst-adalékolási módszer esetében. Az 

impregnálásos módszerrel adalékolt mintákban a felületen lévő nanoméretű 

ezüstszemcsék hatására a fotoaktivitás jelentősen megnőtt, kis 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 ezüsttel impregnált TiO2-minták pórusrendszere indirekt módon 

befolyásolta a fotoaktivitást. Egyrészt, az impregnálás során adszorbeált ezüst 

mennyisége függött a pórusméretekről: a szűkebb pórusokat tartalmazó 

bevonatok nagyobb ezüsttartalommal rendelkeztek, mivel a szűk pórusok 

elősegítették az impregnálás során az ezüstionok adszorpcióját; a nagyobb 

ezüsttartalom pedig ezeknek a mintáknak a nagyobb fotoaktivitásához vezetett. 

Másrészt, a fotodegradáció során a színezékmolekulák asszociációja is szerepet 

játszott: ezeket a folyamatokat pedig nem csak a színezék típusa, hanem a 

bevonatok pórusszerkezete is befolyásolta, tágabb pórusokban hangsúlyosabb 

volt a bevilágítás során lejátszódó színezékasszociáció, mely a degradációs 

sebesség csökkenéséhez vezetett. 

Az ezüstrészecskék 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 

nagy 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 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 kísérőjelensége, és számottevően képes befolyásolni 

a tesztek eredményeit. Ez a színezékasszociáció ezüst jelenlétében még inkább 

felerősödött, főként a nagyobb pórusméreteket tartalmazó minták esetében.  
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A Julson-Ollis modell, illetve a pszeudo-elsőrendű modell illesztésével is 

meghatároztam a monomerek és asszociátumok fotodegradációjára jellemző 

degradációs sebességi állandókat, illetve kvantumhatékonyság és 

kvantumhozam értékeket, melyek segítségével összehasonlítottam a különböző 

bevonatok fotoaktivitását. A szilárd-levegő határfelületi vizsgálatok esetében 

UV-fényben a prekurzorszolhoz kevert AgNO3 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. A prekurzorszolhoz kevert AgNO3 adalékolási 

módszerrel kialakított minták esetében az ezüstadalékolás a minták 

pórusszerkezetét, és a nedvesedési tulajdonságokat is megváltoztatta, mely 

gyakorlati szempontokból hátrányokkal járhat. Ezzel szemben előnyösebb 

lehet, hogy az impregnálásos módszerrel előállított TiO2-Ag minták esetében a 

már megfelelő módon, kontrollált körülmények között kialakított TiO2 

bevonatokban csak a pórusok felületére választjuk le az ezüst részecskéket, 

melyek felületi borítottsága, mérete az impregnálási körülményekkel 

szabályozható, és az egyéb szerkezeti és nedvesedési tulajdonságok 

többségében nem változnak. Összességében ígéretesebbnek bizonyult az 

impregnálásos módszerrel végzett ezüst-adalékolás, mely kis ezüst mennyiség 

bevitele mellett is jó fotoaktív tulajdonságokat mutat. A fotokatalizátor réteg 

nagy fotoaktivitása, újrafelhasználhatósága és stabilitása biztosítható az 

optimális ezüsttartalom megválasztásával, amely szabályozható az impregnálás 

paramétereivel, például az impregnáló AgNO3-oldat töménységével. 

 

4. Lehetséges alkalmazás 

A félvezető tulajdonságú titán-dioxid hatékonyan alkalmazható a napfény 

elektromos energiává való átalakításában a napelemek területén, 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. 

Az értekezésemben tárgyalt színezék fotodegradációs szilárd-levegő 

határfelületi méréseknek távlatilag gyakorlati jelentősége lehet számos 

felhasználási területen, például az öntisztító bevonatok, színezék-érzékenyített 

napelemek, a víz- és levegőtisztítás területén. 
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5. Tézisek 

1. Igazoltam, hogy mezopórusos TiO2 szol-gél bevonatok pórusaiban 

adszorbeálódott színezékmolekulák asszociációjának mértéke kisebb 

pórusokban nagyobb, valamint, hogy bevilágítás hatására a monomerek egy 

része további asszociációra képes. Ebben az esetben azonban a nagyobb 

pórusokat tartalmazó mintákban nagyobb mértékű az átrendeződés. Ez azt 

mutatja, hogy a színezékmolekulákkal impregnált rendszerek metastabilis 

állapotban vannak, bár a lokális egyensúlyból viszonylag könnyen 

„kibillenthetők”, és ebben sztérikus okok is közrejátszanak. (P1) 

2. Módszert javasoltam TiO2-bevonatok mezopórusaiban asszociálódott 

színezékmolekulák szilárd-levegő határfelületi fotostabilitásának 

tanulmányozására. Kimutattam, hogy a bevonatok mezopórusaiban dimer vagy 

trimer formában jelenlévő rodamin 6G, ill. metilénkék színezékmolekulák 

nagyobb fotostabilitást mutatnak a monomerekhez viszonyítva. (P1) 

3.  Bebizonyítottam, hogy a Julson–Ollis-féle kinetikai modell, amelyet durva 

diszperz porszemcsék felületén adszorbeálódott színezékmolekulák 

fotodegradációjának leírására javasoltak, és amely két egymást követő 

elsőrendű folyamattal írja le a szilárd-levegő határfelületen lejátszódó 

fotooxidációs folyamatot, alkalmazható nagyon vékony mezopórusos 

bevonatokra is, de csak abban az esetben, ha a színezékmolekulák nem 

asszociálódnak számottevően. (P1, P3)  

4. Megállapítottam, hogy ezüsttel adalékolt, mezopórusos TiO2 szol-gél 

bevonatok esetében az ezüst fotoaktivitást növelő hatása jobban érvényesül 

szilárd-folyadék határfelületen, mint szilárd-levegő határfelületen. A szilárd-

levegő határfelületi mérések során nagyobb mennyiségű ezüst jelenléte 

bizonyos mintáknál a fotoaktivitás csökkenését eredményezte, mely a 

hozzáférhető TiO2-felület csökkenésével értelmezhető. Ennek hatása kisebb 

szilárd-folyadék határfelületen, mivel a folyadékkal töltött pórusokban a 

színezékmolekulák mobilitása nagyobb. (P2, P3)  

5. Szilárd-levegő határfelületi, látható fényben végzett vizsgálatok során 

kimutattam, hogy az ezüsttel adalékolt TiO2-bevonatok fotodegradációs 

képessége nagyobb, ha az ezüst a pórusfalak felszínén (és nem a tömbi anyagba 

beágyazottan) helyezkedik el. Így, impregnálással történt adalékolás esetén, 

kevesebb ezüst is elegendő a kívánt hatás eléréséhez. Megállapítottam továbbá, 

hogy impregnálás után a kisebb pórusokat tartalmazó bevonatok nagyobb 

mennyiségben tartalmaznak ezüstrészecskéket, és jelentősen nagyobb 

fotoaktivitást mutattak. A jelenséget a pórusfalak Ag-csapdázó szerepével 

hoztam kapcsolatba. (P3)  
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6. Az impregnálással előállított kompozit TiO2-Ag bevonatok előállítására 

kidolgoztam egy olyan eljárást, amelynek révén a bevonatok viszonylag nagy 

fotoaktivitása az ismételt felhasználás során is megmarad. (P2) 
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