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1. Bevezetés és célkitűzések 

 A szennyvizekben előforduló számos szerves vegyület részleges vagy teljes lebontására 

megoldást jelenthetnek a TiO2 félvezető fotokatalizátorokkal végzett nagyhatékonyságú oxidációs 

folyamatok. Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is előnyös lehet, ha a szennyvizek 

fotokatalitikus ártalmatlanítását összekapcsoljuk egyidejű H2 fejlesztéssel. További előnyt jelent, ha 

mindezt a természetes napsugárzás (4-5% UV és ~40% VIS komponens) segítségével lehet 

megvalósítani. A gerjesztéshez és a fotokatalitikus folyamatok lejátszódásához a TiO2 tiltott sáv 

energiájával megegyező vagy nagyobb energiájú fotonokra van szükség. Ezen fotonok 

hullámhossza a közeli UV-tartományba esik, ezért fontos az olyan katalizátorok felkutatása, 

amelyek képesek a látható fény tartományába eső fotonok hasznosítására is. A TiO2 

kristályszerkezetének módosításával, illetve a katalizátor felületére leválasztott nemesfém (pl. Pt, 

Au, Ru vagy Rh) nanorészecskékkel a besugárzott fény hasznosítása hatékonyabbá tehető, valamint 

a hidrogénleválás túlfeszültsége is alacsonyabb, így a folyamat lejátszódása elősegíthető.  

A TiO2-dal történő fotokatalitikus H2 fejlődést számos tényező befolyásolhatja: a katalizátor 

felületére leválasztott nemesfémek anyagi minősége, a nanorészecskék mérete, a TiO2 

alapkatalizátor részecskemérete, kristálymódosulata, a lebontandó szerves vegyület anyagi 

minősége, a hőmérséklet, és az alkalmazott fényforrás spektrális összetétele a fontosabbak. Igen sok 

paraméter optimalizálására van szükség ahhoz, hogy hatékony legyen a folyamat, ezentúl 

tanulmányozni szükséges a befolyásoló paraméterek egymásra hatását is. 

Kutatásaim során megvizsgáltam az Aeroxide P25 és a Kronos vlp7000 TiO2 

fotokatalizátorok alkalmazhatóságát H2 fejlesztésre. A katalizátorok felületére Au, illetve Pt 

nanorészecskéket választottam le és UV megvilágítás mellett feltérképeztem a nemesfémek hatását 

a fotokatalitikus folyamatokra vonatkozóan. Célom volt olyan kémiai redukciós, illetve 

fotoredukciós módszerek kidolgozása, amelyekkel effektíven, kis költséggel és egyszerű módon 

szabályozható a leválasztott nemesfém nanorészecskék mérete és eloszlása a katalizátor felületén. A 

kísérleti eredmények összevetésével meghatároztam a folyamat során optimális nemesfém-

részecskeméretet, valamint tanulmányoztam a hidrogénfejlődés sebességének időbeli változását. 

Célom volt továbbá, hogy számos, a kereskedelmi forgalomban is kapható TiO2 katalizátor 

összehasonlításával felkutassam a 400 nm hullámhosszúság feletti fotonokkal is effektíven 

gerjeszthető, valamint látható (VIS) megvilágítás mellett H2 előállításra is jó hatékonysággal 

alkalmazható katalizátorokat. Ezen fotokatalizátor felületére nemesfém nanorészecskék 

önmagukban történő, illetve kombinált leválasztásával felderítettem a legnagyobb H2 fejlődési 

értékéket biztosító katalizátort. A reakciókörülmények közül a szerves segédreagens anyagi 

minőségének és a reakció hőmérsékletének hatását jártam körbe. 
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2. Módszerek 

2.1. A fotokatalitikus aktivitások jellemzéséhez használt reaktor 

A fotokatalizátorok aktivitásának jellemzésére az 1 g/l töménységű katalizátor-szuszpenziót 

Pyrex üvegből készült saját tervezésű reaktorba töltöttem. Az állandó 25 °C-os hőmérsékletet UV 

megvilágítás esetén desztillált víz, látható fényű megvilágítás esetén pedig az UV sugárzást kiszűrő 

1 M töménységű NaNO2 oldat keringetése biztosította. A kísérletek során képződő gázelegyet a 

többnyire 50 ml/perc sebességgel a reaktor aljára bevezetett N2 gáz átbuborékoltatásával, 

tefloncsövön keresztül vezettem Hewlett Packard 5890 Type II típusú gázkromatográfba, amely 5 Å 

átmérőjű molekulaszita oszloppal, 2 ml-es mintaadagoló hurokkal és hővezetőképességi (TCD) 

detektorral volt felszerelve. A kísérletek alatt a megvilágításhoz 10 db, egyenként 15 W elektromos 

teljesítményű fénycsövet (LightTech) használtam, amelyek kívülről vették körbe a reaktort. UV 

besugárzás esetén a lámpák által emittált fény maximuma λmax = 365 nm, míg VIS lámpák esetén 

λmax = 425 nm hullámhosszúságnál volt. 

2.2. Teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása 

A reakcióközegből vett szuszpenziótartalmú mintákat centrifugálás és szűrés nélkül 

injektáltam az Analytik Jena multi N/C 3100 típusú készülék mintaadagolójába. A mérések során az 

oldatfázisban és a TiO2 felületén megkötődött szerves széntartalmat így együttesen határoztam meg. 

2.3. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) 

A fotokatalitikus kísérletek során az elbomlatlan szerves segédanyag analitikai elemzésére 

egy Merck Hitachi L-4250 UV-VIS detektorral felszerelt nagyhatékonyságú folyadékkromatográfot 

használtam. A lebegő részecskéktől megtisztított mintákat manuális adagolással juttattam a GROM 

Resin ZH típusú kromatográfiás oszlopra, amely 8 μm-es szemcseátmérőjű töltetet tartalmazott. A 

detektálás 210 nm-es hullámhosszon történt. Az elválasztáshoz eluensként 19,3 mM koncentrációjú 

kénsavoldatot használtam. 

2.4. Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP) 

A katalizátorok felületéről a fotokatalitikus reakciók során esetlegesen leváló 

nemesfémrészecskék, illetve a kioldódó platina együttes koncentrációjának meghatározását ICP-MS 

módszerrel végeztem (Agilent Model 7700x). A kalibrálás 195Pt ICP-standard oldat (Certipur, 

Merck) különböző hígításaival történt. 
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2.5. Fajlagos felület meghatározása a Brunauer-Emmett-Teller-elmélet szerint (BET) 

A katalizátorok fajlagos felületének meghatározását BET módszerrel, nitrogénadszorpció 

alapján vizsgáltam 77 K hőmérsékleten Micromeritics Gemini Type 2375 mérőberendezéssel. 

2.6. Spektrofotometria 

Az előállított nemesfém-szolok UV-VIS abszorpciós spektrumának felvételéhez egy Agilent 

8453 típusú diódasoros spektrofotométert használtam. A mérések 1 cm-es kvarc küvettában 

történtek, a hátteret pedig Millipore MilliQ ultratiszta víz szolgáltatta. 

2.7. Diffúziós reflexiós spektroszkópia (DRS) 

A katalizátor porok UV-VIS (λ = 300-800 nm) reflexiós spektrumainak vizsgálatához egy 

ILV-724 integrációs egységgel felszerelt JASCO-V650 spektrofotométert alkalmaztam. A lehetséges 

elektronátmenetek megállapításához a dR/dλ változást ábrázoltam a λ függvényében, ahol R a 

reflektancia és λ a hullámhosszúság. 

2.8. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

A TiO2 katalizátorszemcsék, illetve a nemesfém nanorészecskék méretének és felületi 

eloszlásának tanulmányozásához egy 200 kV gyorsítófeszültséggel rendelkező Fei Tecnai G2 20 

Xtwin típusú elektronmikroszkóppal készítettem TEM felvételeket.  

2.9. Röntgendiffrakció (XRD) 

Az Au nanorészecskék átlagos méretének megállapítását az aranyra jellemző 2θ = 38,2° 

visszaverődési szögnél mérhető  röntgendiffrakciós csúcs adatai alapján számoltam. A porminták 

XRD vizsgálataihoz egy Rigaku diffraktométert használtam. A sugárforrásra jellemző adatok a 

következők: CuKα = 0,15406 nm, feszültség: 30 kV, áramerősség: 15 mA.  

2.10. Energia diszperzív spektrometria (EDX)  

A TiO2 felületére leválasztott nemesfém részecskék mennyiségének meghatározásához egy 

Hitachi S-4700 Type II pásztázó elektronmikroszkóphoz csatlakoztatott Röntec QX2-EDS típusú 

spektrométert alkalmaztam. 

2.11. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) 

Annak tisztázásához, hogy a TiO2 felületén a leválasztott nemesfémek elemi állapotban 

vannak-e röntgen fotoelektron spektroszkópiás módszert alkalmaztam. A Specs Phoibos 150 MCD 

típusú műszer monokromatizált Al Kα sugárforrást tartalmazott (1486,69 eV; 14 kV; 20 mA). 
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3. Tézisek 

I. Au nanorészecskék TiO2 fotokatalizátorok felületére kémiai redukcióval történő 

leválasztásakor a képződő nemesfémrészecskék mérete finoman szabályozható a szintézis 

során a trinátrium-citrát koncentrációjának változtatásával, azonos aranytartalom mellett. 

Fotokatalitikus hidrogénfejlődés szempontjából a ~6 nm átlagos átmérővel rendelkező Au 

részecskék jelenléte az optimális [1]. 

Az Au nanorészecskék TiO2 felületére történő leválasztásakor kétféle szintézismódszert 

alkalmaztam: az arany redukciója a TiO2 szuszpenziójában in situ ment végbe (KRIS), vagy a 

kiredukált arany szollal impregnáltam a TiO2-ot (KRSIM). Mindkét módszer esetén a redukciós 

eljárás során jelen lévő trinátrium-citrát stabilizálószer koncentrációja határozta meg a képződő Au 

részecskék átlagos méretét. A stabilizálószer koncentrációt 5,00×10-4 M és 0,63×10-4 M között öt 

lépcsőben változtatva 2-8 nm-es átmérőjű részecskék képződését tapasztaltam (1. ábra). A 

citrátkoncentráció növekedésével az átlagos Au részecskeméret csökkent,  méretük pedig egy szűk 

intervallumon belül változott.  
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1. ábra 

A képződött nanorészecskék átlagos mérete az arany nanorészecskék redukciója során alkalmazott citrátkoncentráció 

függvényében 

( Au-TiO2(P25)-KRIS, ■ Au-TiO2(P25)-KRSIM) 

Az Au-TiO2 katalizátorok aranytartalma EDX mérések alapján jól egyezett az elméleti 1 

m/m%-os értékkel, ezáltal egy fotokatalitikus kísérletsorozaton belül a képződött hidrogén 

mennyiségére vonatkozó különbségek a katalizátorok felületén lévő Au nanorészecskék méretére 

vezethetők vissza. Mind az Aeroxide P25, mind pedig a Kronos vlp7000 alapkatalizátor esetén a 
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felületre leválasztott DAu  6 nm átmérőjű arany nanorészecskékkel érhető el a legnagyobb 

fotokatalitikus hidrogénfejlődés oxálsav segédvegyület 50 mM kiindulási koncentrációjú oldatából, 

UV megvilágítás hatására (2. ábra). Az ennél kisebb Au nanoszigetek fémes karakterének 

csökkenése miatt a töltésátmenet hatékonysága lecsökkenhet, és ezzel együtt a redox folyamatok is 

kisebb valószínűséggel játszódnak le [2-3]. A túl nagy részecskék jelenléte pedig azonos 

aranytartalom mellett a potenciálisan aktív helyek számának csökkenése révén okoz jelentősen 

kisebb hidrogénfejlesztő képességet.  
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2. ábra 

Az átlagos hidrogénfejlődési értékek és a TiO2-ra leválasztott arany nanorészecskék átlagos átmérője közötti 

összefüggés a) Aeroxide P25 alapkatalizátoron (KRIS; ■ KRSIM; × FRTC; ▲ FROS),  

valamint b) Kronos vlp7000 alapkatalizátoron (◊ KRIS; □ KRSIM; + FRTC; Δ FROS) 

 

II. Az általam alkalmazott szintézismódszerek közül a TiO2 jelenlétében in situ végbemenő 

kémia redukció eredményezett ideális Au részecskeeloszlást a katalizátorokon. Arany szol 

TiO2-hoz való hozzákeverése során kevésbé egyenletes az Au nanorészecskék felületi jelenléte, 

ami alacsonyabb fotokatalitikus hidrogénfejlesztő hatékonysághoz vezet [1]. 

A TEM felvételek elemzése alapján az Aeroxide P25-re leválasztott Au nanorészecskék a 

TiO2 szemcséken eltérő eloszlást mutattak attól függően, hogy az adott katalizátor KRIS vagy 

KRSIM módszerrel készült. A TiO2 jelenlétében végbemenő redukció azt eredményezte, hogy az 

Au részecskék közel egyenletes eloszlásban váltak le a TiO2 felületére. Ezzel szemben, ha a 

redukciós folyamat után kialakult arany szolt kevertem a TiO2 szuszpenzióhoz, a katalizátor 

felszínén nagyobb csoportokban kötődtek meg a nemesfém részecskék, valamint számos TiO2 

szemcsén egyáltalán nem volt jelen arany. Mindez befolyásolta a fotokatalitikusan képződött H2 

mennyiségét. A KRIS módszerrel készült minták alkalmazásával az optimális mérettartományban 

nagyobb hidrogénfejlődési sebességek érhetők el. 

b) a) 
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III. Arannyal módosított felületű Aeroxide P25 és Kronos vlp7000 típusú TiO2 

alapkatalizátorok alkalmazásakor a fotokatalitikus hidrogénfejlesztés szempontjából a 

nagymértékben eltérő fajlagos felület nincs hatással a képződő H2 mennyiségére. A 

fotokatalitikus reakció sebességét elsősorban a felületen megkötődött oxálsav mennyisége, 

illetve a leválasztott Au nanorészecskék mérete határozza meg [1]. 

A fotokatalitikus H2 fejlődés tanulmányozása során csupán kis aktivitásbeli különbség 

mutatkozott a közel azonos méretű Au nanorészecskéket tartalmazó Aeroxide P25 és a Kronos 

vlp7000 alapkatalizátorokkal készült minták között. Ezzel szemben a kétfajta TiO2 katalizátor 

fajlagos felülete nagyban eltér egymástól: 50,0 m2/g Aeroxide P25 és 296,5 m2/g Kronos vlp7000 

esetén. A BET fajlagos felületre vonatkozó mérésék igazolták, hogy a titán-dioxidra leválasztott 1 

m/m% arany nem befolyásolja számottevően a katalizátorok ezen tulajdonságát (Au-TiO2(P25): 

48,7 m2/g; Au-TiO2(VLP7000): 266,3 m2/g). Az oxálsav adszorpciójára vonatkozó mérések 

kimutatták, hogy a Kronos vlp7000 alapú katalizátor alkalmazása a közel hatszoros fajlagos felület 

ellenére is mindössze csekély mértékű adszorpciós többletet eredményezett az Aeroxide P25-höz 

képest, ami magyarázatul szolgálhat a fotokatalitikus hidrogénfejlődés mértékében tapasztalt kis 

különbségekre. Az oxálsav disszociatív adszorpcióval kötődik a TiO2 felületéhez [4] és elsősorban 

az elektronhiányos „lyukakkal” való reakcióban oxidálódik [5], ezáltal az oxálsav megkötődött 

mennyisége sebesség meghatározó tényező a fotokatalitikus redox folyamatokban. Ugyanakkor a 

nagy fajlagos felület ellenére a Kronos vlp7000 közel azonos mértékben tartalmaz az Aeroxide P25-

höz képest olyan adszorpciós felületi helyeket, amelyek képesek oxálsav molekulákat megkötni. 

 

IV. Pt nanorészecskékkel felületmódosított TiO2 fotokatalizátorok hidrogénfejlesztő 

képességét jelentősen befolyásolja a katalizátor felületén lévő Pt részecskék átlagos mérete. Az 

optimális katalitikus aktivitás az in situ kémiai redukcióval előállított ~3,2 nm átlagméretű Pt 

jelenléte mellett érhető el Aeroxide P25 titán-dioxidon. [6] 

1 m/m% platinával módosított felületű Aeroxide P25 alapú TiO2 katalizátorokat állítottam elő. 

A platina részecskék mérete finoman szabályozható volt a redukció során jelen lévő trinátrium-

citrát koncentrációjának megválasztásával. A legnagyobb mértékű hidrogénfejlődés oxálsav 

segédkomponens oldatában, UV megvilágítás mellett ~3,2 nm átlagos átmérőjű platina részecskék 

felületi jelenléte esetén érhető el. Az ettől kisebb, illetve nagyobb Pt nanoszigetek jelenléte a 

katalizátoron kedvezőtlen és jelentős aktivitásbeli csökkenést eredményez (3. ábra). 
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3. ábra 

50 mM kiindulási koncentrációjú oxálsav modellvegyület jelenlétében mért stacionárius (tmegvilágítás > 50 perc) 

hidrogénfejlődési értékek a Pt nanorészecskék átlagos méretének függvényében  

 KRIS; ■ KRSIM és ▲ FROS szintézissel előállított Pt-TiO2(P25) katalizátorok alkalmazásával 

 

V. Pt-TiO2 jelenlétében oxálsavoldatból történő fotokatalitikus hidrogénfejlesztés során a 

kezdeti és a megvilágítás későbbi szakaszában tapasztalt H2 képződési sebességek közti igen 

jelentős eltérést az okozza, hogy a kísérlet korai szakaszában a Pt nanorészecskékben 

folyamatosan megkötődő (beoldódó) hidrogén által létrehozott hidrogén-elektródnak változik 

a redoxpotenciálja.  Nagyobb vivőgáz áramlási sebesség mellett a hidrogén oldódása a Pt 

nanorészecskékben korlátozottabb, így a hidrogénleválás túlfeszültsége hosszabb ideig 

maradhat az optimális tartományban [6]. 

A Pt-TiO2 katalizátorok alkalmazása során a megvilágítás kezdeti 50 perces szakaszán 

nagymértékű csökkenés következik be a hidrogénfejlődés sebességében. A jelenség okainak 

tanulmányozása során megállapítottam, hogy UV megvilágítás hatására nem változik meg 

számottevően a platinarészecskék átlagos mérete és méreteloszlása, valamint ICP mérésekkel 

bizonyítottam, hogy a platina TiO2 felületéről történő leválása és kioldódása együttesen is 

elhanyagolható mértékű. Megnövelt öblítőgáz áramlási sebesség (138 ml/perc) mellett viszont a 

hidrogénfejlődési görbén elnyújtott maximumot tapasztaltam, míg a kis sebességű (25 ml/perc) N2 

áramoltatás a kezdeti hidrogénfejlődési maximum teljes eltűnését eredményezte a vizsgált 

időintervallumban. A kísérlet későbbi szakaszaiban (t>50 perc) mért stacionárius hidrogénfejlődési 

értékek viszont azonosnak adódtak. A jelenség magyarázatául szolgálhat, hogy a megvilágítás korai 
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szakaszában a hidrogénképződési reakciót a hidrogén platinában történő oldódása által létrehozott 

hidrogén-elektród redoxpotenciálja szabályozza elektrokémiailag [7]. Magasabb vivőgáz áramlási 

sebesség mellett a hidrogén oldódása a Pt nanorészecskékben korlátozottabb, így a hidrogénleválás 

túlfeszültsége hosszabb ideig maradhat optimális, míg alacsony N2 áram esetén a rendszerben az 

egyensúlyi redoxpotenciál jóval hamarabb kialakulhat. 

VI. Látható tartományú (VIS) megvilágítás mellett kiemelkedő fotokatalitikus aktivitást az 1 

m/m% nemesfémmel felületmódosított Aldrich rutil titán-dioxiddal sikerült elérni (az általam 

használt hat kereskedelmi forgalomban is kapható TiO2 fotokatalizátor közül). A leválasztott 

nemesfémek anyagi minőségére vonatkozóan a fotokokatalitikus hidrogénfejlődés sebessége 

ezen az alapkatalizátoron a Pt > Rh > Ru > Au sorrend szerint változik. A reakcióhőmérséklet 

80 °C-ig történő emelésével nagymértékben megnő a képződő H2 mennyisége [8]. 

Látható fényű (λ>400 nm; λmax = 425 nm) megvilágítást alkalmazva az 1 m/m % platinával 

módosított TiO2 katalizátorok közül csak azok alkalmazhatók jó eredménnyel fotokatalitikus 

hidrogénfejlesztésre, amelyek anatáz mellett, illetve helyett rutil kristályfázist is tartalmaznak. 

Emellett a 400 nm hullámhosszúság feletti fotonokkal történő gerjeszthetőség szempontjából fontos 

szerepe van a TiO2 szemcseméretének. A DRS spektrumok elemzése alapján a Nanomaterials cég 

által gyártott 100%-ban rutil TiO2 katalizátorral jelentősen kisebb fényelnyelés mutatkozott a 

látható fény hullámhossztartományában, mint Aldrich rutil esetén (4. ábra). Mindez a katalizátorok 

hidrogénfejlesztő képességében több, mint 2,5-szeres eltérést eredményezett oxálsav segédvegyület 

jelenlétében.  
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4. ábra 

A platinával felületmódosított rutil tartalmú TiO2 fotokatalizátorok gerjeszthetősége a besugárzott fotonok 

hullámhossza szerint, DRS mérés alapján 
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A jelenség magyarázatául szolgálhat, hogy az Aldrich rutil 315 nm-es átlagos 

részecskeméretével szemben a mindössze 30 nm-es szemcsemérettel rendelkező Nanomaterials 

rutil mint félvezető gerjeszthetőségének küszöbértéke a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el [9]. 

Az Aldrich rutil titán-dioxiddal arany, platina, ródium, illetve ruténium 1 m/m%-os felületi 

jelenléte esetén a Pt módosított katalizátor alkalmazásával érhető el a legnagyobb 

hidrogénképződés, az Au-TiO2(AR) katalizátorhoz képest az aktivitáskülönbség több, mint 

háromszoros. 

A Pt-TiO2(AR) katalizátort oxálsav jelenlétében és megnövelt reakcióhőmérsékleten 

megvilágítva jelentős mértékben emelkedik a képződő hidrogén mennyisége. A gyakorlatban akár a 

napfény energiájának kis felületegységre történő fókuszálásával, környezetbarát módon is elérhető 

lehet a katalizátor-szuszpenzió hőmérsékletének növelése. 

 

VII. A platinával módosított Aldrich rutil TiO2 alkalmazása során a savas karakterű szerves 

segédvegyületek jelenléte eredményezi a legnagyobb fotokatalitikus hidrogénfejlődési 

értékeket [8]. 

A platinával módosított Aldrich rutil katalizátor megvilágítása során felszabaduló hidrogén 

gáz mennyiségét a reakcióközegben jelenlévő segédvegyület anyagi minősége is befolyásolja. 

Különböző egyszerű szerves vegyületek (oxálsav, tejsav, hangyasav, metanol, etanol, glükóz és 

acetaldehid) oldataiban jelentős mértékű fotokatalitikus H2 felszabadulás elsősorban karbonsavak 

jelenlétében tapasztalható (5. ábra).  
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5. ábra 

Különböző szerves modellvegyületek jelenlétében tapasztalt átlagos hidrogénfejlődési sebességek Pt-TiO2(AR) 

fotokatalizátorral VIS megvilágítás mellett 
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A karbonsavak disszociációjuk révén jobban kötődnek a TiO2 felületi –OH csoportjaihoz, 

ezáltal a TiO2 felszínén kötött szabadgyökökkel és az elektronhiányos „lyukakkal” történő reakciók 

valószínűsége is megnő. 
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