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 1. Bevezetés 

A 21. század egyik nagy kihívása a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának csökkentése és 

azok megújuló energiaforrásokkal történő helyettesítése. Ezek közül a legfontosabb a 

napenergia, mely évente 3,79×1012 TJ energiát juttat a Földre, maga mögé szorítva minden más 

megújuló, illetve nem-megújuló energiaforrást egyaránt. Ha figyelembe vesszük a jelenlegi 

globális energiafelhasználást, mely megközelíti az évi 5,76×108 TJ értéket, fontos 

kihangsúlyozni, hogy ezt a napenergia mindössze 1 óra 20 perc alatt képes biztosítani.1 

Mindezek miatt az optimális energiagazdálkodás elérésének nélkülözhetetlen elemeként kell 

beszélnünk az energiaforrások ezen formájáról. 

A napenergia felhasználásának három módja különböztethető meg: 

• átalakítás hasznos hővé (napkollektorok) 

• átalakítás elektromos energiává (napelemek) 

• átalakítás kémiai energiává (fotokatalizátorok és fotoelektródok). 

Kémiai szempontból a napenergia hasznosításának utóbbi két módja a legfontosabb, 

melyekben a félvezetőknek fontos szerepük van. Mind a napelemek, mind pedig a 

fotoelektródok esetén két külön csoportba oszthatók a félvezetők az általuk elvégzendő feladat 

alapján. Egyrészt a fényelnyelésért felelősek, mely során az elnyelt fény lyuk-elektron párokat 

hoz létre bennük, melyek elkülönül(het)nek. A napelemek esetén ezután ezen töltéshordozók 

egy külső áramkörön keresztül áramként kinyerhetők, míg a fotoelektródok esetén a generált 

elektronok vagy lyukak az oldatban lévő reaktánsok átalakítására hasznosíthatók. A maximális 

teljesítmény elérése érdekében ugyanakkor gyakran egy másik félvezetőt is szokás alkalmazni 

a fény elnyeléséért felelős anyag mellett, melynek feladata az előbbi rétegben gerjesztett 

töltéshordozók minél hatékonyabb szeparációja, ezáltal minimalizálva a rekombinációt. 

Az ezen témákban megjelenő tanulmányokban a legtöbbször a szerkezeti jellemzésen és 

az előállított anyagok sajátságainak bemutatásán van a hangsúly, míg a jelenlévő hibahelyek 

vizsgálata és hatása gyakran figyelmen kívül marad. Azonban ezen hibahelyek részletes 

feltérképezése elengedhetetlen, mivel szinte mindig jelen vannak a félvezetőkben. Emiatt 

további vizsgálatok szükségesek, hogy átfogó ismereteket szerezzünk a hibahelyek 

(foto)elektrokémiai tulajdonságokra gyakorolt hatásairól. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Félvezetők 

Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, melyek fajlagos ellenállása a vezetők és a 

szigetelők közé esik. Ez azt jelenti, hogy alacsony hőmérsékleten ezen anyagok szigetelőként 

viselkednek, viszont a hőmérséklet emelkedésével ellenállásuk exponenciálisan csökken a 

termikus gerjesztés hatására. A gerjesztés a félvezető vegyértéksávjából történik, melyet az 

úgynevezett tiltott sáv választ el a vezetési sávtól. A tiltott sáv szélessége anyagról anyagra 

változik, ezzel együtt a gerjesztéshez szükséges energia szintén. Ezen energia nemcsak termikus 

úton közölhető, hanem elektromágneses sugárzás, azaz fény formájában is. Ennek köszönhető 

az, hogy a félvezetők a napenergia hasznosításának fókuszpontjába kerültek. 

 A félvezetők esetén legalább kétféle töltéshordozóról beszélhetünk, nevezetesen a 

negatív töltésű elektronokról és a pozitív töltésű lyukakról. Ezek száma az egyes anyagokban 

eltérhet, melyek alapján három csoportba oszthatjuk őket. Amennyiben a többségi 

töltéshordozók elektronok, n-típusú, ha lyukak, akkor pedig p-típusú félvezetőkről beszélünk. 

Az említett félvezetőkön kívül a harmadik csoportot a belső vagy sajátfélvezetők képviselik, 

melyekre az jellemző, hogy nem rendelkeznek többségi töltéshordozókkal. 

 A vegyérték- (VB) és a vezetési sáv (CB) közötti energiakülönbség a félvezetők 

legnagyobb részénél a napfény által kibocsátott energiatartományba esik, így ezeket az 

anyagokat megvilágítva lehetőség van azok gerjesztésére, és töltéshordozók létrehozására. 

Ennek feltétele, hogy a fény energiája (h) nagyobb vagy egyenlő legyen, mint a tiltott sáv 

szélességének energiája (Eg). A gerjesztés során lyukak jönnek létre a vegyértéksávban, a 

vezetési sávba pedig elektronok kerülnek. Ez az állapot nem stabil, rövid időn belül termikus 

egyensúly áll be a gerjesztéssel ellentétes irányú folyamattal, melyet rekombinációnak 

nevezünk. Ezen folyamat során a létrehozott töltéshordozók spontán módon megszűnnek. 

 Amennyiben az adott félvezető részecskéit szuszpendáljuk egy oldatban, a fény által 

létrehozott töltéshordozókkal kémiai reakció hajtható végre (1. ábra). Ha ez spontán 

végbemegy, a folyamatot fotokatalízisnek nevezzük. Ebben az esetben a rekombináció 

minimalizálása a cél, hogy a lyukak és elektronok minél nagyobb hányada juthasson a 

félvezető/elektrolit határfelületre és vehessen részt a vezérelni kívánt reakcióban.  Ezt sok 

esetben a félvezető, mint fotokatalizátor felületén rögzített kokatalizátorokkal segítik elő, 
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melyek feladata a generált töltéshordozók kinyerésének felgyorsítása, valamint a meghajtani 

kívánt reakció túlfeszültségének csökkentése. 

 

1. ábra: Egy fénnyel megvilágított félvezetőben végbemenő folyamatok sematikus ábrázolása. 

 A fotoelektrokémiai módszer alapjaiban nagyon hasonló a fotokatalízishez, a 

legfontosabb különbség azonban, hogy a fotoelektrokémiai folyamatokban a félvezető egy 

vezető elektród felületén van rögzítve, melynek változtatható a potenciálja egy 

referenciaelektródhoz viszonyítva. További különbség, hogy az anódos és katódos félreakció 

egymástól szeparálva, két különálló elektródon megy végbe.  

Ha egy félvezetővel borított elektródot elektrolit oldatba merítünk, akkor a rendszer arra 

fog törekedni, hogy a kettő közötti kémiai potenciál-különbséget kiegyenlítse. Ekkor a félvezető 

oldattal érintkező részében megváltozik a sávszerkezet és úgynevezett sávelhajlás megy végbe 

(2. ábra). A sávelhajlás következtében a félvezető oldattal érintkező részében töltéskiürülési 

réteg alakul ki, melynek mértékét a vegyérték- vagy a vezetési sáv határfelületen és 

tömbfázisban mérhető potenciáljának különbségével (és a réteg vastagságával) lehet jellemezni. 

Az n-típusú félvezetők esetén emiatt a lyukak, míg a p-típusú félvezetők esetén az elektronok 

juthatnak a felületre és hajthatnak végre kémiai reakciót. Az ellentétes töltésű töltéshordozók 

ezzel szemben a vezető elektród irányába mozognak, melynek következtében áram mérhető. 

Ezek nem tudnak a felületre jutni az úgynevezett Schottky-gát jelenléte miatt, mely az 

egyensúlyi Fermi-szint és a vezetési sáv (n-típus), illetve a vegyértéksáv (p-típus) határfelületen 

mérhető potenciálja közti különbség. 
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2. ábra: Sávelhajlás sematikus ábrázolása n-, illetve p-típusú félvezetők esetén. 

 Fotoelektrokémiai mérés során a félvezető potenciálját az időben változtatjuk, ezzel 

annak Fermi-szintjét eltoljuk az egyensúlyi helyzetétől. A Fermi-szint az az energiaszint, mely 

ötven százalékos valószínűséggel van betöltve elektronokkal. A potenciált változtatva egy n-

típusú félvezető esetén, három szakaszt különböztethetünk meg a fotovoltammogramon (3. 

ábra). Azt a potenciált, ahol a fotoáram megjelenik, simasáv potenciálnak nevezzük (Efb). 

Ebben a pontban a vegyérték- és vezetési sáv teljesen sima. A potenciált pozitív irányban 

változtatva a fotoáram fokozatos növekedése figyelhető meg, ami a vegyérték- és vezetési sáv 

egyre nagyobb mértékű elhajlásával magyarázható. Ez elősegíti, hogy egyre több lyuk érhesse 

el a félvezető/oldat határfelületet és oxidációs reakciót hajthasson végre, pozitív fotoáramot 

generálva. Végül a potenciált tovább növelve elérjük a telítési tartományt, amikor már a 

sávelhajlás növekedése nincs hatással a felületre jutó lyukak számára.  A sávelhajlás 

növekedésével a rekombináció mértéke is csökken, mivel a lyukak egyre gyorsabban távoznak 

az oldatba. 
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3. ábra: A potenciál növekedésének hatása a sávelhajlásra egy n-típusú félvezető esetén és ennek megnyilvánulása 

a fotovoltammogramon. 

 Amikor egy félvezető fotoelektrokémiai tulajdonságairól beszélünk, elengedhetetlen 

említést tenni annak stabilitásáról is. Egy félvezető megvilágítás hatására történő 

tönkremenetelét fotokorróziónak nevezzük. Megvilágítás nélkül a potenciál változtatásával 

szelektíven vizsgálható csak az elektronok, vagy csak a lyukak hatása a stabilitásra, ezzel 

szemben megvilágítás alatt a helyzet sokkal bonyolultabb, mivel ebben az esetben mindkét 

töltéshordozó jelen van egyidejűleg, azonos koncentrációban. Ha összehasonlítjuk ezen 

töltéshordozók elektrokémiai potenciáljait (a vezetési sáv pozícióját az elektronok esetén, míg 

a vegyértéksáv pozícióját a lyukak esetén) az adott félvezető stabilitási potenciáltartományának 

határaival, értékelhető annak stabilitása a fotokorrózióval szemben. Az anódos (oxidációs) 

fotokorrózióval szemben az adott félvezető ellenálló, ha a lyukak elektrokémiai potenciálja, 

azaz a vegyértéksáv pozíciója negatívabban fekszik, mint a félvezető oxidálásához szükséges 

potenciál (Eox). Ugyanígy a katódos (redukciós) fotokorrózióval szembeni stabilitás feltétele, 
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hogy a félvezető redukáláshoz szükséges potenciál (Ered) negatívabb legyen az elektronok 

elektrokémiai potenciáljánál, azaz a vezetési sáv pozíciójánál. Ezek alapján négy lehetőséget 

különböztethetünk meg (4. ábra): (A) stabil a fotokorrózióval szemben, (B) érzékeny a katódos 

fotokorrózióra, (C) érzékeny az anódos fotokorrózióra és (D) mind a katódos, mind az anódos 

fotokorrózióra érzékeny. Meg kell jegyezni azonban, hogy ezen pozíciók alapján csak a 

fotokorrózió termodinamikai lehetőségére kapunk információt. A valóságban a folyamat 

kinetikája fogja megszabni, hogy a vizsgált félvezető meddig lesz stabil az adott körülmények 

között. 

 

4. ábra: Félvezetők fotokorróziójának lehetőségei az elektrokémiai stabilitási potenciáltartomány határainak 

függvényében. 

 Egy félvezető fotoelektródként való alkalmazásának több feltétele van, melyek egyidejű 

teljesülése vezet az optimális működéshez. Meg kell említeni azonban, hogy még nincs olyan 

anyag, mely minden elvárásnak eleget tesz. Ezen feltételek a következők:2 

• A tiltott sáv szélességének keskenynek kell lennie, hogy működés során az anyag a napfény 

spektrumának minél nagyobb részét hasznosítani tudja, azonban kellően szélesnek kell 

lennie, hogy a fény által generált töltéshordozók elkülönülhessenek egymástól. 

• A vegyérték- és vezetési sávnak megfelelő pozícióban kell lennie a kívánt kémiai folyamat 

végrehajtása érdekében. Például, ha egy oxidációs reakció meghajtása a cél, akkor a 

vegyértéksávnak pozitívabb potenciálnál kell elhelyezkednie, mint az elektroaktív anyag 

átalakításához szükséges potenciál. Minél nagyobb a különbség ezen két érték között, a 
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termodinamikai hajtóerő annál nagyobb, azonban egyre nagyobb a lehetőség 

mellékreakciók végbemenetelére, mely nem kívánatos a szelektivitás szempontjából. 

• Kiemelkedő kémiai, elektrokémiai és fotoelektrokémiai stabilitás széles pH- és 

potenciáltartományban. 

• Hatékony töltéstranszportnak kell megvalósulnia a félvezetőn belül annak érdekében, hogy 

a fény által létrehozott töltéshordozók minél nagyobb része kinyerhető legyen, 

minimalizálva így a rekombináció lehetőségét. 

• A hatékony töltéstranszfer megléte a félvezető/elektrolit határfelületen szintén 

elengedhetetlen az optimális működéshez. A sávok megfelelő pozíciója csak a kívánt 

folyamat végbemenetelének lehetőségét mutatják, azonban, ha a töltésátlépés nem elég 

gyors, akkor a reakció kinetikai okok miatt lesz gátolt. Hiába gyors a töltéstranszport a 

hatékony töltésátlépés megléte nélkül, mivel ebben az esetben a töltéshordozók felületen 

történő felhalmozódása a félvezető átalakulásához vezethet (instabilitás). 

• Nagy szelektivitás a kívánt termékre, a mellékreakciók végbemenetelének visszaszorítása. 

• Az alkalmazni kívánt anyag ne legyen mérgező. 

• Az előállítási költség minél alacsonyabb legyen. 

2.2. Félvezetőkben jelenlévő hibahelyek és azok hatása 

A valóságban a fentiekben ismertetett folyamatok valamivel bonyolultabbak, ugyanis a 

félvezető egykristályok kivételével mindig számolni kell a tiltott sávon belüli hibahelyekkel, 

melyek jelenléte az adott anyag viselkedésének ideálistól való eltérését okozhatják. Ezek 

vizsgálata egyértelműnek tűnhet, amennyiben az adott vegyület sajátságait mi magunk 

szeretnénk megváltoztatni úgynevezett dópolással vagy adalékolással („szennyezés” 

szerkezetbe történő beépítésével), így optimalizálva a félvezetőt az adott feladathoz. Azonban, 

ha egy tiszta anyag előállítása a cél, nem szabad eltekinteni attól, hogy ebben az esetben is jelen 

lehetnek különböző energiaszintek a tiltott sávban, melyek befolyásolhatják annak 

tulajdonságait. Ezek fizikai értelemben a félvezetőt felépítő néhány atom eltérő, a 

rácsatomokhoz viszonyított telítetlen koordinációja miatt jelentkeznek. Hatásuk 

különbözőképpen nyilvánulhat meg, melyek közül a teljesség igénye nélkül a következők 

emelhetők ki (5. ábra): 

1. a vezetési sáv mellett ezen szintekre is történhet gerjesztés, csökkentve így a hatékonyságot 
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2. az energiaminimumra való törekvés miatt a vezetési sávba gerjesztett elektronok 

visszajuthatnak ezekre a nívókra, így azok kisebb számban nyerhetők ki a folyamat során 

3. gyorsíthatják a rekombináció sebességét, azaz a szeparált töltéshordozók megszűnését 

4. csapdázhatják a töltéshordozókat, ezáltal csökkentve a félvezető stabilitását (korróziós 

folyamatok elősegítése) 

5. nem kívánt mellékreakciók vezérlése a hibahelyeken lévő töltéshordozókkal. 

 

5. ábra: A hibahelyek jelenlétének lehetséges hatásai egy n-típusú félvezető példáján keresztül bemutatva. 

 Mindezek alapján felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért is alkalmazunk a legtöbb 

esetben nanostruktúrált félvezetőket a hibahelyeket nem tartalmazó egykristályok helyett. 

Ennek megválaszolására érdemes említést tenni azok előnyös tulajdonságairól is. A 

nanostruktúrált félvezetők több nagyságrenddel nagyobb elektrokémiai felülettel rendelkeznek 

a geometriai felületükhöz viszonyítva, mely több felhasználási területen is kiemelkedően fontos 

(pl. katalízis). Szerkezetükből adódóan a töltésszeparáció is jóval hatékonyabb, mivel a 

megvilágítás hatására a felületen létrehozott töltéshordozóknak jóval kisebb utat kell 

megtenniük a félvezetőben, így a hibahelyeket passziválva a rekombináció elhanyagolhatóvá 

válik.3 

2.2.1. A TiO2-ban jelenlévő hibahelyek 

A fotoelektrokémiai módszerek lehetőséget kínálnak ipari szempontból releváns vegyületek 

előállítására, kombinálva így a napelemek és az elektrolizáló cellák funkcióit.4 A félvezetők 

ezen területen történő tanulmányozásának kezdete óta eltelt majdnem öt évtized után azonban a 
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„csodaanyag” még mindig hiányzik, így a fotoelektrokémiai alapon működő berendezések 

forgalomba kerülésére továbbra is várni kell.2,5 Emiatt szükséges mind új anyagok, mind pedig 

új módszerek fejlesztése ahhoz, hogy végül eljussunk az optimális fotoelektródhoz. A TiO2-ot 

már kezdetek óta széleskörűen vizsgálták, ami annak köszönhető, hogy sávpozícióinak 

elhelyezkedése több iparilag fontos reakció végrehajtására alkalmas, mint amilyen például a 

vízoxidáció.6–9 Ezen anyag további előnyei, hogy olcsó, könnyen hozzáférhető, környezetbarát 

és stabil a fotokorrózióval szemben.10 A felsorolt előnyös sajátságok mellett azonban két fő 

hátrányt is meg kell említeni, melyek gátolják fotoelektródként történő alkalmazását. Ezek közül 

az egyik a széles tiltott sávja (3,0 és 3,4 eV közötti a polimorftól függően), melynek 

következtében a napfény spektrumának csak egy nagyon kis hányadát képes hasznosítani. A 

másik hátrányos tulajdonsága a fény által generált töltéshordozók gyors rekombinációjában 

rejlik, melyet az anyagban lévő hibahelyek jelenlétével magyaráznak.11 A előbbi probléma 

egyszerűen orvosolható az anyag dópolásával, mely további energiaszintek bevezetésével 

csökkenti a tiltott sáv szélességét. Ennek eredményeképpen azonban a második nem kívánatos 

sajátság kerül előtérbe, mivel ezek az energiaszintek rekombinációs centrumokként 

viselkednek. Emiatt olyan adalékmentes módszerre van szükség, ami egyszerre kínál megoldást 

mindkét problémára.12  

 Az elmúlt években nagy érdeklődést váltott ki a TiO2 hidrogén atmoszférás hőkezeléssel 

történő módosítása, melynek következtében annak sajátságai teljesen megváltoznak a tiltott 

sávon belül létrehozott hibahelyek hatására.13,14 Ez valójában a TiO2 öndópolását jelenti, ami a 

tiltott sáv szélességét külső anyag bevezetése nélkül képes csökkenteni.15 A folyamat során az 

anyag színe is megváltozik, melynek eredményeképpen kapta ezen elektród a fekete TiO2 

elnevezést.16 A szín változásával egyidőben az elnyelési spektrum is módosul, a látható és a 

közeli infravörös tartományban abszorbancianövekmény figyelhető meg. Az irodalom alapján 

az előbb említett hőkezelési lépést követően növekszik mind a fotokatalitikus,17,18 mind pedig a 

fotoelektrokémiai19–21 aktivitás. 

 A fotoelektrokémiai aktivitás javulása öt különböző sajátság egyidejű megváltozására 

vezethető vissza: (i) a megnövekedett fényelnyelésre, (ii) a töltéshordozók fokozott 

szeparációjára, (iii) a töltéshordozók félvezetőn belüli mobilitásának (transzportjának) 

javulására, (iv) a félvezető/elektrolit határfelületre jellemző töltésátviteli ellenállás 

csökkenésére, és (v) a rekombináció csökkenésére.22 Érdekesség azonban, hogy a nagyobb 
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fotoáramokat az ultraibolya (UV) tartományban megnövekedett fotoaktivitás okozza.21,23 A 

kisebb tiltott sáv ezek alapján nem jelent közvetlenül nagyobb beeső foton töltéshordozó 

konverziós hatékonyságot (IPCE értéket) a látható tartományban, a fény ezen komponenseinek 

elhanyagolható szerepe van a nagyobb fotoáramok elérésében.24 A fekete TiO2 esetén a 

fotoáram telítési tartománya negatívabb, azaz a simasáv potenciálhoz közelebbi potenciáloknál 

figyelhető meg a levegőben hőkezelt párjával összehasonlítva, mely mutatja a hidrogénes 

hőkezeléssel elérhető jobb katalitikus aktivitást. A folyamatban az elektrondonor-sűrűség is 

megnő a félvezetőn belül az oxigén hibahelyek vagy másszóval Ti(III) centrumok 

létrehozásának következtében. Ezek kis képződési energiával rendelkeznek és fontos szerepük 

van a TiO2 jobb vezetésének elérésében.23 

  A fekete TiO2-dal végrehajtott átfogó vizsgálatok ellenére még mindig nem egyértelmű, 

hogy ezen anyag miért mutat jobb fotoelektrokémiai aktivitást oxidációs reakciókban, mint a 

hibahelyeket jóval kisebb számban tartalmazó párja, a fehér TiO2. Ezen folyamatokban ugyanis 

a lyukak felelősek a reakció végrehajtásáért, nem pedig a hőkezelés hatására létrehozott 

hibahelyeken található elektronok. Korábbi tanulmányok szerint a tiltott sávon belül létrehozott 

Ti(III) centrumok képesek megkötni az oxigén molekulákat a TiO2 felületén, melynek 

következtében jelentősebbé válik a sávelhajlás mértéke a határfelületen.25 Ugyanakkor más 

tanulmányok szerint ezek a tiltott sávon belüli hibahelyek limitálják a reakció hatékonyságát a 

rekombináció felgyorsítása miatt.26 Ez utóbbi folyamat elkerülése érdekében a hibahelyek 

passziválására tettek javaslatot. Erre egy megoldást jelenthet azok lítium ionokkal történő 

lefedése a fotoelektrokémiai mérések végrehajtása előtt, melynek hatására a rekombináció 

csökkenthető, illetve egyes esetekben teljesen megszüntethető.27,28 A hibahelyek jelenlétének 

negatív hatását egy másik érdekes kutatás is igazolta, melyben a fehér TiO2 esetén mérték a 

legnagyobb fotoáramot. A fekete TiO2-ot különböző hőmérsékleteken levegőben hőkezelték, 

melynek eredményeképpen annak fekete színe, illetve látható tartományú elnyelése fokozatosan 

csökkent, majd végül eltűnt. A réteg vezetése ezzel egyidőben szintén csökkent, valamint a 

maximális fotoáram, illetve a fotoelektród stabilitása növekedett a hőkezelési hőmérséklet 

emelkedésével. A TiO2 morfológiája a folyamat során szintén változott, az eredeti amorf 

szerkezet a folyamat végén teljesen kristályos formába ment át.29 

 A fenti példák is mutatják, hogy a hibahelyek hatása vitatott, a hidrogénes hőkezelés 

hatására indukált szerkezeti és elektromos változások pontos feltérképezésére további 
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vizsgálatok szükségesek.30 Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) felvételek alapján a 

fekete TiO2 katalitikus tulajdonságainak javulását egy 1-2 nm vastag rendezetlen Ti2O3 felületi 

héj jelenlétével hozták összefüggésbe, mely körbeveszi a tökéletesen kristályos magot.31,32 A 

legtöbb magyarázat a TiO2 tiltott sávjának csökkenésére a Ti(III) hibahelyek és más, nem 

specifikus szerkezeti hibák jelenlétének együttes hatására vezethető vissza.33 Azonban, ha a 

külső héj valóban Ti2O3 összegképlettel jellemezhető, akkor a magyarázat jóval egyszerűbb 

lehet. Utóbbi ugyanis egy másik félvezető, mely nagyon kis (~0,1 eV) tiltott sávval 

rendelkezik.34,35 Ez az anyag egy sztöchiometrikus vegyület, mely a Ti(III) ionokat jóval 

stabilabb formában tartalmazza, mint az oxigénhiányos TiO2. A probléma ezzel az értelmezéssel 

csupán az, hogy a legtöbb esetben a Ti(III) detektálása nagyon nehéz a TiO2-ban, függetlenül 

az alkalmazott anyagvizsgáló módszer érzékenységétől. Ez meglepő lenne abban az esetben, ha 

a külső héj csakis kizárólag ezen ionokat tartalmazná. 

 Meg kell jegyezni, hogy azok az irodalomban ismertetett eredmények, melyek a fekete 

TiO2 fotoelektrokémiai aktivitásának növekedéséről szólnak, a legtöbb esetben 1D TiO2 

nanostruktúrákkal végrehajtott kísérleteken alapulnak, mint amilyenek a nanoszálak20,23 vagy 

nanocsövek.21 Ebben az esetben a töltéshordozók vertikális irányú transzportja 

kedvezményezett, melynek következtében azok kinyerése hatékonyabb. 

2.2.2. A CuI-ban jelenlévő hibahelyek 

A napenergia hasznosításának tekintetében az ólom-halogenid alapú perovszkitok a kutatások 

fókuszpontjába kerültek, ami érdeklődést váltott ki a halogenidtartalmú félvezetők sajátságainak 

részletesebb megismerése terén is.36–39 Ezeknél az anyagoknál különösen fontos a kémiai, 

elektrokémiai és fotoelektrokémiai korrózió vizsgálata, melyek mechanizmusának felderítése 

elengedhetetlen az optimális működéshez.40,41 

 A félvezető anyagok nélkülözhetetlen elemei a nagy hatékonysággal működő perovszkit 

napelemeknek.42,43 Ennek eredményeképpen egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

töltéshordozó-transzport tulajdonságok megismerésére, legyen szó akár elektron-, akár 

lyukvezetésre alkalmas félvezetőkről,44 valamint a kialakuló határfelületek minőségére.45–47 A 

legjobb teljesítménnyel rendelkező perovszkit napelemek főleg kis szerves molekulákat vagy 

polimereket tartalmaznak lyukvezetőként,48–51 azonban a szervetlen vegyületek alkalmazása 

megnövekedett stabilitást és jobb eszköztulajdonságokat kínál (például elnyomja a 

hiszterézist).52 A réztartalmú szervetlen vegyületek (például a CuI,53–58 CuSCN,59–62 CuOx
63,64 
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és CuCrO2
65,66) ilyen szempontból különösen ígéretes jelöltek, bár alkalmazásukat megnehezíti 

a homogén rétegek előállítására alkalmas oldatkémiai módszerek hiánya. A közelmúltban 

CuSCN lyukvezetővel 20%-ot meghaladó hatásfokú perovszkit napelemet állítottak elő, 

melynek különlegessége az volt, hogy 1000 óra folyamatos megvilágítás után is teljesen stabilan 

működött.62 Ezen eredmény is mutatja, hogy a réztartalmú vegyületek lyukvezetőként való 

alkalmazásával érdemes foglalkozni. 

 A halogenidtartalmú szervetlen félvezetők családjának legfontosabb tagja a CuI, mely 

nem meglepő, mivel optoelektronikai tulajdonságai a lyukvezető anyagként való felhasználásán 

túl alkalmassá teszik termoelektromos anyagként történő felhasználásra,67 rugalmas és átlátszó 

p-n diódák,68 illetve vékonyfilm tranzisztorok56 gyártására, valamint fotokatalitikus CO2 

redukció végrehajtására egyaránt.38 A CuI egy átlátszó, széles tiltottsáv-szélességű (3,0 eV) p-

típusú félvezető, mely nagy (62 meV) exciton kötési energiával rendelkezik.69 Előnye a többi 

réz alapú félvezetővel szemben, hogy alacsony hőmérsékleten kiváló minőségű rétegek 

állíthatók elő belőle például forgatva bevonással,54,56,70 tintasugaras nyomtatással,71 

porlasztással,58 valamint Cu vagy CuN3 prekurzorok jódozásával.67,68,72 A CuI sávszerkezetét a 

vegyértéksáv közelében jelenlévő akceptor nívók egészítik ki, melyek a jodidpályák 

hozzájárulásával magyarázhatók. Ezen nívók jelenléte nagyobb lyukmobilitást kölcsönöz a 

halogenidtartalmú rézvegyületeknek az oxidtartalmúakhoz képest.67 Ennek eredményeképpen a 

CuI egykristályok kiemelkedő lyukvezetéssel rendelkeznek, mely a 43,9 cm2 V-1 s-1 értéket is 

elérheti,73 míg a polikristályos vékonyrétegek lyukvezetése ennél valamivel kisebb (20 cm2 V-1 

s-1 körüli érték).68,72,74 

A fenti megállapítások alapján érdekes, hogy a CuI lyukvezetőt tartalmazó napelemek 

kevésbé tanulmányozottak a CuSCN alapúakhoz viszonyítva, annak ellenére, hogy a CuI 

lyukmobilitása két nagyságrenddel nagyobb.52 Ezen felül a számítógépes modellezésekből 

származó eredmények azt sugallják, hogy a CuI-dal is elérhetők 20% hatékonyság felett működő 

napelemek.75 

A CuI fotoelektródként való alkalmazására is érdemes hangsúlyt fektetni, mivel 

oxidpárja, a Cu2O egy széleskörűen tanulmányozott és ígéretes fotokatód alapanyag a napfény 

segítségével történő üzemanyag-előállítás szempontjából.76,77 Az egyetlen probléma, ami 

korlátozza az alkalmazhatóságát, hogy ezen anyag kifejezetten érzékeny a fotokorrózióra, 

hacsak nem használnak valamilyen módszert ezen folyamat visszaszorítására.78,79 
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2.2.3. A NiO-ban jelenlévő hibahelyek 

A NiO különös fontossággal bír, mivel a sokrétűen tanulmányozott TiO2 p-típusú 

megfelelőjének tekinthető. 3,5 eV-os tiltott sávja miatt fényelnyelése az UV tartományba esik.80 

Gyakran alkalmazzák mind fotoelektródként, mind napelemekben, melyekben akár lyukvezető 

anyagként, akár lyuk-szelektív kontaktként szerepelhet.81–83 A NiO ráadásul elektrokróm anyag, 

azaz spektrális sajátságai nagyban függenek az oxidációs állapottól. Ennek hatása anódos 

potenciálok alkalmazása esetén egy reverzibilis és gyors színváltozásban nyilvánul meg, 

melyben az eredetileg átlátszó NiO barnás színűvé válik.84,85 Vizes oldatokban az oxidációval 

párhuzamosan a hidrogén ionok deszorpciója megy végbe a felület szomszédos oxigénionjairól, 

míg redukció esetén azok adszorpciója történik a szilárd anyag felületén, így biztosítva az 

elektroneutralitást.86,87 Ezt bizonyítja, hogy a Ni(II)/Ni(III) elektrokémiai reakció 

formálpotenciálja csökken a pH érték növekedésével. Nemvizes oldatokban ezzel szemben a 

vezetősó kationjai veszik át a protonok szerepét. Az adott kation adszorpciós erőssége szabja 

meg a csúcsok pozícióját a ciklikus voltammogramon.88  

Fontos kiemelni azonban, hogy a NiO felülete sohasem teljesen sztöchiometrikus, a 

Ni(II) mellett nyomokban mindig tartalmaz Ni(III) ionokat is, melyek hibahelyekként 

szerepelnek és képesek csapdázni a töltéshordozókat.89 A felületnek emiatt központi szerepe 

van, ez szabja meg ugyanis a félvezető aktivitását a különböző elektrokémiai folyamatokban. 

Ez azt eredményezi, hogy a nagy felülettel rendelkező rétegek viselkedése teljesen 

megváltozhat, ezen esetekben a tömbi sajátságok érvényüket veszthetik.  

2.3. Hibahelyek tanulmányozására szolgáló elektrokémiai módszerek 

A teljes doktori disszertáció metodikai jellegű, ezért a különböző elektrokémiai módszerek és 

az azokból levonható következtetések a munka középpontjában állnak. Az eredmények 

ismertetése előtt emiatt fontos foglalkozni azzal, hogy milyen információkat kaphatunk a 

hibahelyekről a különböző mérési módszerek alkalmazásával. Ezeket a TiO2 példáján keresztül 

szemléltetjük, mivel ezen félvezető kétséget kizáróan az első helyen áll az ilyen típusú kutatások 

terén. Meg kell azonban említeni, hogy a módszerek nem korlátozódnak erre az anyagra, ezek 

közvetlenül kiterjeszthetők más n-, illetve p-típusú, nem oxid alapú félvezetőkre egyaránt.90–93 
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2.3.1. UV-látható spektroelektrokémia 

A UV-látható spektroelektrokémia az egyik legegyszerűbb módszer a különböző elektrokémiai 

folyamatok nyomon követésére.94 Sokszor azonban figyelmen kívül marad, hogy ezen technika 

nem korlátozódik a töltésátviteli, azaz Faraday folyamatokra, segítségével a hibahelyek 

kimutatására is lehetőség van.95,96 Ezen energiaszintek különböző töltéshordozókkal történő 

szelektív betöltése ugyanis könnyen megvalósítható a potenciál változtatásával, a spektrális 

változások párhuzamos követése pedig lehetőséget biztosít ezen nívók energetikai 

elhelyezkedésének meghatározására.97 

 Egy spektroelektrokémiai mérésből sok fontos információt megtudhatunk az adott 

félvezetőről. A TiO2 esetén a potenciált egy pozitív értékről negatív irányban változtatva előbb 

egy kisebb csúcs, majd pedig egy hirtelen áramnövekedés jelenik meg a ciklikus 

voltammogramon (6. A ábra).98 Az ezekkel egyidőben mérhető elnyelési spektrumok 

segítségével a változások pontos folyamatokhoz kapcsolhatók (6. B ábra). Az első áramcsúcs 

esetén egy kisebb abszorbancianövekedés figyelhető meg a látható tartományban. Ez nem 

köthető a TiO2 vezetési sávjában megjelenő elektronokhoz, ugyanis ez a nagyobb 

hullámhosszaknál abszorbancianövekedést, míg ezzel egyidőben a tiltott sáv szélességével 

megegyező energiáknál az elnyelés csökkenését eredményezi.99,100 Ez utóbbi hiánya azonban a 

hibahelyek elektronokkal történő betöltésére enged következtetni. A második, hirtelen 

áramcsökkenésnél már megfigyelhető az előbb említett mindkét változás az elnyelésben, így ez 

a vezetési sávban megjelenő szabad elektronokhoz köthető. 

 Amennyiben ábrázoljuk egy ciklus során a 400 és 700 nm-en bekövetkező változásokat 

a potenciál függvényében, akkor elkülöníthető a két folyamat és látszik, hogy azok teljesen más 

potenciáltartományban mennek végbe (6. C ábra). A negatív potenciálok felől ezután pozitív 

irányban pásztázva megfigyelhető, hogy a vezetési sávba juttatott elektronok reverzibilisen 

eltávolíthatók onnan, azonban a hibahelyekre juttatott elektronok csak nagyon lassan távoznak. 

Ez a 400 nm-en mérhető maradék-abszorbanciában nyilvánul meg, míg az 700 nm-en lecsökken 

a kiindulási értékre. A feltételezést tovább erősíti, hogy az elektronok kiürítéséhez kapcsolódó 

anódos áramcsúcs nem jelenik meg a ciklikus voltammogramon. Ennek oka az, hogy a betöltött 

nívók nagy elektromos vezetést kölcsönöznek a TiO2-nak,101 azonban azok eltávolítása (a 

betöltéshez hasonlóan) a hátsó kontakton keresztül történik. Ennek eredményeképpen a kiürítés 

kezdeti szakaszán egy szigetelő réteg jön létre a hordozó elektród és a TiO2 oldathoz közelebb 
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eső része között, emiatt az elektronok csak nagyon lassan tudnak kiürülni a hibahelyekről a 

szigetelő rétegre történő elektrontranszfer útján.98 

 

6. ábra: A TiO2 spektroelektrokémiai vizsgálata: (A) ciklikus voltammogram, (B) különböző potenciálokon 

mérhető elnyelési spektrumok változása a 0,8 V-on felvett spektrumhoz viszonyítva és (C) az elnyelési 

spektrumokból származtatott két hullámhosszon mérhető abszorbanciaváltozás a potenciál függvényében.98 

 A hibahelyek feltérképezését célzó kutatásokat célszerű ezzel a mérési módszerrel 

kezdeni, mivel azok mennyiségét és pozícióját nemcsak az előállított félvezető minősége, illetve 

előélete, de az alkalmazott elektrolit is befolyásolhatja. Ez sejthető is, mivel az adott félvezető 

vezetési sávja, illetve simasáv potenciálja is függ ettől.102–104 Vizes oldatokban és nemvizes 

protikus oldószerekben (például metanol, etanol) ezek jelentősen (legalább 650 mV-tal) 

pozitívabb potenciáloknál helyezkednek el a nemvizes aprotikus oldószerekhez viszonyítva 

(például acetonitril, dimetil-formamid). Ennek oka, hogy az előbbi oldatokban kialakulhat a 

proton adszorpciós-deszorpciós egyensúly, így az említett paraméterek pozíciója nem függ az 

elektrolittól. Ehhez képest utóbbi esetekben fontos szerepet játszik a vezetősó koncentrációja, 

illetve mérete, mivel ha az elektrolit kellően tömény, végbemehet a kisebb méretű kationok 

interkalációja, ami a hidrogénionok adszorpciójához hasonló pozitív eltolódást idéz elő.104,105 

Az UV-látható spektroelektrokémia segítségével meghatározható paraméterek ezek alapján: 

• a hibahelyek pozíciója a betöltési potenciál értékéből, illetve azok száma az áram és az 

abszorbancia változásának nagyságából 

• a vezetési sáv (n-típus), illetve az ahhoz közel fekvő simasáv potenciál értéke, 

pontosabban azok becslése az elektronok vezetési sávban történő megjelenésének 

potenciálja alapján. 
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2.3.2. Elektrokémiai fotolumineszcencia spektroszkópia 

A fotolumineszcencia-spektroszkópia lehetőséget biztosít a hibahelyek energetikai 

elhelyezkedésének meghatározására, amennyiben a rekombinációs folyamatok radiatív módon, 

azaz fény kibocsátása mellett történnek. A hibahelyek pozíciójának meghatározása azon alapul, 

hogy a potenciált negatív irányban változtatva azokat betöltjük elektronokkal, ennek 

eredményeképpen a fotolumineszcencia intenzitása megnő. Ennek feltétele, hogy a potenciál 

által történő betöltés gyorsabb legyen, mint azok rekombinációs úton történő megszűnése, mivel 

csak ebben az esetben mérhető növekmény. Amennyiben akceptornívók is szerepet játszanak a 

rekombinációs folyamatban, melyek értelemszerűen az alkalmazott potenciálnál pozitívabban 

helyezkednek el, az ezekre történő átmenetnek nagyon lassúnak kell lennie, ellenkező esetben 

ezeket is betölti a külső potenciál.106 

Egy nanokristályos anatáz TiO2 filmet UV fénnyel megvilágítva egy széles, látható 

tartományban megjelenő emisszió mérhető, melynek maximuma függ az alkalmazott 

potenciáltól. Ezek alapján a fotolumineszcenciás jel kialakulásában nem csak egy 

rekombinációs útvonal játszik szerepet, amit a tiltott sávon belül elhelyezkedő két, egymástól 

jól elkülönülő hibahely jelenlétével magyaráznak. Ezek közül az egyik a vezetési sávhoz, míg a 

másik a vegyértéksávhoz van közelebb, ennek eredményeképpen előbbi az elektronok, míg 

utóbbi a lyukak csapdázását okozza.107 Kémiai szempontból megvizsgálva ezen nívókat, az 

elektroncsapdák az oxigén hibahelyek (Ti(III) centrumok), míg a lyukcsapdák a felületi hidroxil 

csoportok jelenlétével vannak összefüggésben.108 Az anatáz esetén nyitott áramköri potenciálon 

az emissziós spektrum maximuma 650 nm-nél található, ami a hibahelyeken csapdázódott 

elektronok vegyértéksávban lévő lyukakkal történő rekombinációjához köthető. Ezt bizonyítja, 

hogy lyukfogó alkalmazásával az emissziós spektrum eltolódik a kisebb hullámhosszak 

irányába, 530 nm-es maximumig. Ezzel együtt a rekombinációs útvonal is változik, ekkor a 

vezetési sávba gerjesztett elektronok rekombinálódnak a hibahelyeken csapdázódott lyukakkal. 

A tiszta anatázzal ellentétben a P25 TiO2-nál már nyitott áramköri potenciálon is csak ezen 

második spektrum mérhető, azaz az elektron hibahelyekről származó rekombinációs útvonal 

ezen vegyes TiO2 esetén teljesen hiányzik. Ez amiatt meglepő, mivel a P25 összetételét nézve 

döntő többségében anatázt tartalmaz. Az anatáz esetén a potenciált negatív irányban változtatva 

az elektron hibahelyek egy ponton betöltésre kerülnek, melyet a 650 nm-en mérhető emissziós 

intenzitás növekedése is jelez. Tovább csökkentve a potenciált a spektrum maximuma 
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fokozatosan tolódik a kisebb hullámhosszak irányába, ami jelzi, hogy a vezetési sávban 

megjelent elektronok egyre nagyobb szerepet játszanak a rekombinációs folyamatban. Ezzel 

párhuzamosan a 650 nm-es emisszió intenzitása fokozatosan csökken, majd végül eltűnik.  

A P25 TiO2 anatáztól való eltérő viselkedése a rutil jelenlétével vagy az elektron 

hibahelyek minőségbeli eltérésével lehet összefüggésben.107 Ezt erősíti az a tény is, hogy a 

fekete TiO2 mindig kisebb fotolumineszcenciás jelet eredményez a fehér TiO2-hoz viszonyítva, 

melyet azzal magyaráznak, hogy a Ti(III) hibahelyek csapdázzák az elektronokat, ezáltal 

visszaszorítva a részvételüket igénylő rekombinációs útvonalat.109 

2.3.3. Ultragyors tranziens spektroelektrokémia 

Az ultragyors tranziens spektroelektrokémia segítségével a fotolumineszcenciához hasonlóan a 

gerjesztett töltéshordozók élettartama vizsgálható, azonban itt nem feltétel az, hogy a 

rekombináció fényemisszióval járjon. 

Amennyiben a fény által létrehozott töltéshordozókkal egy reakció végrehajtása a cél, a 

nanostruktúrált félvezetők előnyben részesülnek. Ennek egyik oka, hogy a fotogenerált 

töltéshordozóknak jóval kisebb utat kell megtenniük a félvezetőben azok kinyerését 

megelőzően, míg a másik, hogy a valós felület jóval nagyobb lehet a geometriai felületnél. Ezzel 

egyidőben a felületi hibahelyek száma is lényegesen nagyobb ezen anyagokban, mely 

gyorsíthatja a létrehozott töltéshordozók rekombinációját, így a nagyobb felület előnyei rejtve 

maradhatnak. Erre egy jó példa a fém-kalkogenidek esete, melyeknél a rekombinációs veszteség 

és a felület nagysága között egyértelmű összefüggés áll fenn.110 A TiO2 esetén ezzel szemben a 

felület növekedése a legtöbb esetben nincs hatással a töltéshordozók élettartamára, azaz a 

rekombináció sebessége nem változik a felületi hibahelyek számával. Ez alátámasztja a 

fotolumineszcenciás megfigyeléseket, miszerint a felületi hibahelyek (elektron és lyukcsapdák) 

közötti rekombináció nem jelenik meg a spektrumon. A polimorf típusa azonban nagyban 

befolyásolja ezen folyamatot, mivel a rutil esetén a létrehozott töltéshordozók megszűnésének 

sebessége jóval nagyobb az anatázhoz viszonyítva. Ezek alapján a TiO2 felületi hibahelyei a 

rekombináció szempontjából kevésbé fontosak, erre a mélyebben fekvő hibahelyek nagyobb 

hatást gyakorolnak, melyek száma a rutilban jelentősebb.111 Az ultragyors tranziens 

spektroelektrokémia módszerével az is vizsgálható, hogy pontosan mi történik a létrehozott 

töltéshordozókkal a megvilágítást követően. Az eredmények azt mutatják, hogy gerjesztés után 

az elektronok, illetve lyukak azonnal (~200 fs) a felületi hibahelyekre kerülnek. Az elektronok 
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mennyisége ezen nívókon ezután csökkenni kezd (500 ps-os időállandóval), míg a csapdázódott 

lyukak száma nem változik az időben. Lyukfogó alkalmazásával utóbbiak élettartama 

csökkenthető, ugyanakkor ez a felületi hibahelyeken lévő elektronok lecsengési idejét nem 

változtatja. Ez bizonyítja, hogy azok mennyisége nem a felületi hibahelyek által vezérelt 

rekombináció miatt csökken, hanem a mélyebben fekvő hibahelyekre történő vándorlásukkal 

van összefüggésben. Elmondható tehát, hogy a megvilágítást követő rövid időn belül a lyukak 

a felületen, míg az elektronok a tömbfázisban csapdázódnak, ez a térbeli szeparáció pedig 

magyarázza azok hosszú élettartamát a TiO2-ban.112 

2.3.4. Elektrokémiai impedancia spektroszkópia 

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópiás (EIS) mérések végrehajtásánál az 

elektródpotenciált egy adott érték körül szinuszosan változtatjuk és mérjük az ennek hatására 

folyó áramot. Ezen módszerrel a félvezető/elektrolit határfelületre érvényes folyamatok 

mindegyike leírható mind sötétben, mind pedig megvilágítás mellett. Hátrányként említhető 

azonban, hogy amíg a mérés a legtöbb esetben egyszerű, addig a paraméterek 

számszerűsítéséhez illesztésre van szükség, melyhez elengedhetetlen a rendszert leíró kémiai-

fizikai helyettesítő kapcsolás megalkotása. Ez különösen bonyolult lehet abban az esetben, ha 

egy hibahelyekkel teli nanostruktúrált elektródról van szó.113 Amennyiben megtaláljuk a 

megfelelő modellt, a hibahelyek hatása elkülöníthető mind a töltésátviteli ellenállás, mind pedig 

a kettősréteg kapacitás vizsgálatával. A hibahelyek betöltéséhez szükséges potenciál elérése 

után ugyanis a töltésátviteli ellenállás lecsökken, mivel ebben az esetben egyrészt teljesen 

feltöltjük a hibahelyeket elektronokkal, másrészt ezzel az eredetileg ott lévő, csapdázódott 

elektronok mobilitását is növeljük. A kapacitás szintén nagyban függ a hibahelyek jelenlététől, 

mivel ezek feltöltése az oldat oldalon töltéskompenzációt igényel, ami a kapacitás növekedését 

vonja maga után.114 

A félvezetők simasáv potenciáljának, illetve a donorok (n-típus) vagy akceptorok (p-

típus) számának meghatározására alkalmazott leggyakoribb elektrokémiai módszer a Mott-

Schottky analízis, mely szintén az EIS mérésen alapul.115 Az említett paraméterek számításához 

szükség van a Mott-Schottky egyenletre: 

 
1
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ahol C a tértöltés kapacitás, ε a relatív permittivitás, ε0 a vákuum permittivitása, e0 az elektron 

töltése, Nd/a a donorok vagy akceptorok száma, E az alkalmazott potenciál, Efb a simasáv 

potenciál, kB a Boltzmann-állandó és T pedig a termodinamikai hőmérséklet. Az egyenlet 

értelmében, ha a tértöltés kapacitás négyzetének reciprokát a potenciál függvényében 

ábrázoljuk, majd a lineáris szakaszra egyenest illesztünk és az 1/C2-et nullára extrapoláljuk, 

akkor az Efb+(kBT/e0) tagot kapjuk, mely közelítőleg a simasáv potenciállal egyezik meg (a 

második tag értéke 25,7 mV 298,15 K-en). Ezután az illesztett egyenes meredekségéből a 

donorok száma könnyen számítható a következő átrendezett egyenlet alapján: 

 

𝑁𝑑/𝑎 =
(2/𝜀𝜀0𝑒0)

(
𝑑 (

1
𝐶2)

𝑑𝐸
)

=
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠

𝑚𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑠é𝑔
 

(2) 

2.3.5. Intenzitás modulált fotoáram spektroszkópia 

Az intenzitás modulált fotoáram spektroszkópia (IMPS) az EIS egyik formája, azzal a 

különbséggel, hogy itt nem az elektródpotenciált változtatjuk szinuszosan, hanem a gerjesztő 

fény intenzitását. Ezen módszer esetén egy meghatározott és állandó fényintenzitás biztosítja az 

adott körülmények között érvényes fotoáramot, melyre egy szinuszosan változó intenzitású fény 

szuperponálódik. Ennek eredményeképpen a rendszert az előzőleg említett fotoáram 

környezetében moduláljuk. 

 Egy megvilágított félvezetőn végbemenő töltésátviteli folyamatot a kisebbségi, azaz a 

reakció szempontjából releváns, töltéshordozó viselkedése határozza meg. Hiába ismerjük a 

felületi töltéstranszfer folyamat kinetikáját, a fotoáramot a kisebbségi töltéshordozók 

létrehozásának, majd az ezt követő kinyerésének sebessége befolyásolja. Ez különösen a 

simasáv potenciál közelében válhat meghatározóvá, ahol a fény által létrehozott töltéshordozók 

felületi hibahelyeken keresztül történő rekombinációja egyes félvezetők esetén felerősödhet, így 

csökkentve az elméletileg kinyerhető maximális fotoáramot. Egy n-típusú félvezető esetén a 

fotogenerált töltéshordozók a következő folyamatokban vehetnek részt (7. A ábra): (i) a lyukak 

átléphetnek a félvezető/elektrolit határfelületen (k1), (ii) a lyukak a felületi hibahelyeken 

csapdázódódhatnak (ez lényegében megegyezik egy hibahelyekről származó elektron 

vegyértéksávba történő átlépésével, melynek eredményeképpen annak helyén egy lyuk marad 

vissza) (k2), (iii) a csapdázódott lyukak átléphetnek a félvezető/elektrolit határfelületen (k3) és 
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(iv) a csapdázódott lyukak rekombinálódhatnak a vezetési sávból származó elektronokkal (k4). 

Feltételezve, hogy a lyukak csapdázódása gyorsabb, mint azok közvetlen átlépése a 

határfelületen, azaz k2>>k1, akkor a frekvenciafüggő kvantumhatásfok (EQE()) kifejezhető a 

következő egyenlettel: 

 𝐸𝑄𝐸(𝜔) = (
𝑗0

𝑗𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛
)

𝑘𝑡𝑟 + 𝑖𝜔

𝑘𝑡𝑟 + 𝑘𝑠𝑟 + 𝑖𝜔
 (3) 

ahol ktr a csapdázódott lyukak határfelületen történő átlépésének (k3), míg ksr azok 

rekombinációjának sebességét jelöli (k4). j0 az adott félvezetővel elérhető maximális fotoáramot 

mutatja (minden egyes generált lyuk átjut a határfelületen, azaz azok rekombinációja 

elhanyagolható). jfoton azt az elméleti áramot jelöli, mely akkor lenne mérhető, amennyiben 

minden egyes beérkező foton létrehozna egy elektron-lyuk párt. Mivel az adott körülmények 

között érvényes fotoáramot moduláljuk egy szinuszos jellel, így az előbbi két áram a szinuszos 

jel által létrehozott többletáramot jelenti. 

 

7. ábra: (A) Egy megvilágított n-típusú félvezető esetén a határfelületen végbemenő folyamatok sematikus 

ábrázolása. (B) Egy tipikus IMPS spektrum egy n-típusú félvezetőre, amennyiben a lyukak csapdázódásának 

sebessége nagyobb, mint azok vegyértéksávból történő átlépése a határfelületen.116 

Mindezek után a kérdés már csak az, hogy milyen információk nyerhetők ki ezen mérési 

módszerrel. Az IMPS adatok szemléltetésére a kvantumhatásfok képzetes részét ábrázoljuk a 

valós rész függvényében (7. B ábra). A felső félkör legkisebb frekvenciáknál látható 

metszéspontjából a mérhető valós fotoáram származtatható. Ezen félkör másik metszéspontja 

azt a maximálisan elérhető elméleti fotoáramot tartalmazza, melynél a rekombinációs folyamat 

elhanyagolható. Ezek alapján tehát a kis frekvenciáknál mérhető félkör a rekombináció és a 

lyuktranszfer közötti versengésről ad információt. Amennyiben az IMPS spektrum egy teljes 

A B

n-típusú félvezető

elektrolit
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kör, azaz a felső félkör mérete megegyezik az alsó félkörrel, akkor az teljes rekombinációt 

jelent, azaz a határfelületen töltésátlépés nem történik. Az alsó félkör az RC időállandóról ad 

felvilágosítást, mivel ezen mérési pontoknál a frekvencia olyan gyorsan változik, hogy azt a 

rendszer nem tudja követni.116,117 

A felső félkör, illetve az azt befolyásoló paraméterek potenciálfüggését vizsgálva tehát 

információt kaphatunk a hibahelyek okozta rekombináció mértékéről, illetve a reakció 

szempontjából lényeges töltéshordozók, ezesetben a lyukak határfelületen történő átlépésének 

sebességéről. 

2.3.6. Tranziens (foto)áram mérése 

A festékérzékenyített napelemek vizsgálata során kiderült, hogy a nanostruktúrált TiO2-ot 

tartalmazó rendszerekben az elektronok transzportja a vártnál jóval lassabb. Mind a fotoáram 

tranziens, mind pedig az IMPS mérések azt mutatták, hogy a fotogenerált elektronok kinyerése 

a hátsó kontakton nem pillanatszerű, az ehhez szükséges idő erősen függ a gerjesztő fény 

intenzitásától. Ennek oka, hogy a rétegen belül az elektronok transzportja döntően diffúzió révén 

történik,118 melyet erősen befolyásol mind a létrehozott elektronok,119 mind pedig az oldatban 

lévő kationok koncentrációja.120 Ez utóbbiak kompenzálják az elektronok negatív töltését a 

félvezető/elektrolit határfelület oldat felőli oldalán. Az ilyen típusú méréseknél általában az 

elektrolit koncentrációját úgy választják meg, hogy az meghaladja a kompenzálandó elektronok 

számát, így a diffúziós együttható bármiféle változása az elektronokhoz köthető. A diffúziós 

együttható a nanostruktúrált filmekben jóval kisebb, mint a TiO2 egykristályok esetén, ráadásul 

még a létrehozott elektronok száma, azaz a fény intenzitása is hatással van ezen paraméter 

értékére. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a hibahelyeket tartalmazó nanostruktúrált TiO2 

esetén az elektronok egy része csapdázódik. Amennyiben ugyanis csapdázódás történik, a fény 

által gerjesztett elektronoknak csak egy része jut el a vezetési sávba, méghozzá annál nagyobb 

része, minél nagyobb a fény intenzitása. Mivel csak a vezetési sávban lévő szabad elektronok 

képesek a diffúzióra, emiatt a diffúziós koefficiens értéke látszólag annál kisebb, minél kisebb 

a gerjesztő fény intenzitása.121 

 Megvilágítás esetén a létrehozott töltéshordozók egy része rekombinálódik, a maradék 

lyuk az elektrolit, míg a maradék elektron a rétegen keresztül a hátsó kontakt felé vándorol. Ez 

utóbbiak száma a folyamat során a mélyebben fekvő hibahelyeken történő csapdázódás révén 

csökkenhet. Nagyon kis intenzitásoknál emiatt a telítési áram elérése nagyon lassú, akár a s-os 
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nagyságrendet is elérheti. Ehhez képest nagyobb intenzitásoknál a létrehozott elektronok jóval 

nagyobb mennyisége miatt ez akár ms alá is csökkenhet a hibahelyek számának 

függvényében.122,123 

 A fentiek alapján két elektród hibahelyeinek száma könnyen összehasonlítható, ha 

azonos intenzitású fénnyel dolgozunk. Azonban a fotoáram tranziensek alakja függ még a 

rétegvastagságtól, az elektrolit vezetésétől, az elektrolit összetételétől, de még a megvilágítást 

követően eltelt időtől is, ezért érdemes figyelni ezek azonosságára az összehasonlításnál.124 

 A fotoáram tranziensek helyett vizsgálható a hibahelyek betöltéséhez megfelelő 

potenciálokra való ugrás, illetve az ennek eredményeként megjelenő tranziens áram lecsengése. 

Ez annak köszönhető, hogy a hibahelyek nem csak a fény által létrehozott elektronokkal, hanem 

a külső potenciál változtatásával is feltölthetők. Fény alkalmazásakor az elektronok kvázi-Fermi 

szintje folyamatosan változik a feltöltés előrehaladásával. Ehhez képest sötétben a félvezető 

Fermi szintjét a külső polarizációval egy állandó értékre állítjuk, mely értéknél pozitívabban 

elhelyezkedő hibahelyek mindegyikére elektronok kerülnek, amennyiben erre elegendő idő áll 

rendelkezésre. Az összes hibahely betöltéséhez megfelelő elektródpotenciál elérése után a töltés 

már nem változik, annál negatívabb potenciáloknál csupán a betöltés sebessége lesz nagyobb. 

Ennek köszönhetően, ha a töltések potenciál szerinti deriváltjait képezzük, majd azokat 

ábrázoljuk a potenciál függvényében, akkor egy elektrokémiai mérésekből származtatott, tiltott 

sávon belül érvényes állapotsűrűség görbéhez juthatunk. Ennek pH függését megvizsgálva 

információt kaphatunk a hibahelyek elhelyezkedésének mélységéről. Ugyanis, ha a töltés, azaz 

a betöltési áram függ a pH-tól, akkor az egyértelműen felületi hibahelyek jelenlétét mutatja.125 

2.3.7. Katalitikus sajátságok mérése 

A fotokatalitikus és fotoelektrokémiai aktivitás vizsgálatán túl gyakran alkalmazzák az 

elektrokatalitikus sajátságok feltérképezését a hibahelyek jelenlétének kimutatására. A fehér és 

fekete TiO2 esetén például a vízbontás megindulását vizsgálták mind anódos, mind pedig 

katódos irányban. Mindkét folyamatban a fekete TiO2 bizonyult jobb katalizátornak, melyet a 

rendezetlen külső réteg jelenlétének tulajdonítottak.126 

 A TiO2 félvezetőt ezen felül olyan redukciós reakciók végrehajtásában is 

tanulmányozták, melyeket elvileg nem tudna meghajtani a vezetési sávjának pozíciója alapján. 

Erre egy példa a CO2 egyelektronos redukciója, mely lépés a legnehezebb a teljes redukciós 

folyamatban. Kiderült, hogy ezen reakciót az elektrokémiailag létrehozott Ti(III) hibahelyek 
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katalizálják, azok jelenléte lecsökkenti a folyamat végrehajtásához szükséges túlfeszültséget. 

Az érdekesség az volt, hogy amennyiben lítium ionok jelenlétében hozták létre a Ti(III) 

centrumokat, a katalitikus tulajdonság nem volt megfigyelhető. Ez amiatt meglepő, mivel az 

előbb említett kationok beépülése stabilizálja a Ti(III) hibahelyeket a TiO2-ban, azonban a 

mérésekből úgy tűnik, hogy azok beépülése egyben blokkolja is azok aktivitását.127 
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3. Motiváció és célkitűzések 

A Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén működő 

Fotoelektrokémiai Kutatócsoport egyik fő kutatási iránya, nevének megfelelően, hatékony és 

stabil fotoelektródok fejlesztése és alkalmazása a napenergia hasznosítására. Ennek elérésében 

kulcsfontosságú szerepet játszik az optoelektronikai tulajdonságok megismerése és megértése, 

melyek nehézsége a hibahelyek jelenlétében keresendő. 

A félvezetőkben lévő hibahelyek a fotoelektrokémia módszerének felfedezése óta a 

kutatások fókuszpontjában állnak. Korán felismerték, hogy ezek jelenléte nagyban befolyásolja 

a fotoelektrokémiai viselkedést, illetve az alkalmazott félvezető stabilitására is hatással van. 

Amennyiben az irodalomban található tanulmányok között keresgélünk sok esetben 

ellentmondásokba ütközünk a hibahelyek különböző folyamatokban betöltött szerepével 

kapcsolatban. Ez különösen igaz a TiO2-ra, mely már a kezdetek óta az egyik legszéleskörűbben 

tanulmányozott félvezető. A fotoelektrokémiai sajátságainak feltérképezését célzó első 

eredmények szinte kivétel nélkül azt mutatták, hogy a hibahelyek jelenléte hátrányos a napfény 

hasznosításának szempontjából, azok mennyiségét minimalizálni kell az optimális működéshez. 

Mindezek alapján úgy tűnt, hogy megismerték a hibahelyek pontos funkcióit, majd a fekete 

TiO2 felfedezése a helyzetet teljesen megbonyolította. Ebben az esetben ugyanis a részleges 

redukció a tiltott sávon belüli donornívók mennyiségét nagyságrendekkel növelte, ezzel 

párhuzamosan azonban a fotoelektrokémiai sajátságok javultak. Később ez ismét vitatottá vált, 

így a mai napig nincs egyértelmű álláspont arra, hogy mikor melyik elektród alkalmazása a 

legcélszerűbb. 

A fenti ellentmondásoknak köszönhetően az ilyen típusú vizsgálatok napjainkban újra 

előtérbe kerültek, sőt egyre inkább kiterjedtek más félvezetőkre is, mivel kiderült, hogy a 

hibahelyek típusa, illetve hatása teljesen eltérő a különböző anyagokban. Doktori munkám során 

emiatt célul tűztük ki különböző mennyiségű hibahelyet tartalmazó TiO2 elektródok előállítását, 

majd annak vizsgálatát, hogy a különböző elektrokémiai alkalmazásokban ez hogyan 

befolyásolja a hatékonyságot. További célunk volt magyarázatot keresni a hibahelyek pontos 

szerepére, illetve anyagvizsgáló módszerekkel feltérképezni, hogy azok milyen kémiai 

környezethez kapcsolhatók. Következő lépésként a hibahelyek passziválását is célunk volt 

vizsgálni, és ezzel úgymond hangolhatóvá tenni az adott félvezetőt az adott felhasználási 

területhez. 



Balog Ádám 

Doktori (PhD.) értekezés  Motiváció és célkitűzések 

 

 25    

   

Következő lépésként célul tűztük ki egy p-típusú félvezető, nevezetesen a CuI 

hibahelyeinek, valamint azok hatásainak vizsgálatát mind sötétben, mind pedig megvilágítást 

alkalmazva. Ezen anyag irodalmi adatok alapján ígéretes jelölt lehet fotoelektrokémiai és 

lyukvezető anyagként egyaránt. További különlegessége abban rejlik, hogy megvilágítást 

követően benne a töltéshordozók kötött állapotban, excitonokként vannak jelen, melyek 

elkülönítése a nagy kötési energia miatt igen nehéz. Emiatt szerettük volna megvizsgálni, hogy 

az excitonok élettartamára van-e bármiféle hatása az elektródpotenciál változtatásának, illetve 

a hibahelyek jelenlétének. 

Végezetül egy másik p-típusú félvezető, a NiO vizsgálatát tűztük ki célul, melynek 

érdekessége, hogy elektrokróm sajátságokat mutat. Ez a felületen jelenlévő Ni(II)/Ni(III) arány 

potenciálfüggését jelenti, mellyel párhuzamosan az elektród színe is változik. Kíváncsiak 

voltunk, hogy a szintézist követően a szerkezetben visszamaradó hibahelyek elkülöníthetők-e a 

potenciál által létrehozható Ni(III) centrumoktól, amennyiben igen, akkor ezek hatása hogyan 

nyilvánul meg a különböző elektrokémiai mérésekben. 

  

.
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4. Felhasznált vegyszerek és alkalmazott kísérleti módszerek 

4.1. Vegyszerek 

• Fluorral adalékolt ón-oxid (FTO, ~7  cm-2, Sigma-Aldrich) 

• Indium ón-oxid (ITO, 20  cm-2, Präzisions Glas & Optik GmbH) 

• Aeroxide P25 titán-dioxid (TiO2, 100%, Evonik, 79,90 g mol-1) 

• Etanol (C2H6O, 100%, VWR, 46,07 g mol-1) 

• Aceton (C3H6O, 100%, VWR, 58,08 g mol-1) 

• Izopropanol (C3H8O, 100%, VWR, 60,10 g mol-1) 

• Acetonitril (C2H3N, 99,95%, VWR, 41,05 g mol-1) 

• Metanol (CH4O, 100%, VWR, 32,04 g mol-1) 

• Diklórmetán (CH2Cl2, 100 %, VWR, 84,93 g mol-1) 

• Molekulaszita (3Å, 3–5 mm, Alfa Aesar) 

• Lítium-perklorát (LiClO4, 99+%, Acros Organics, 106,39 g mol-1) 

• Tetrabutilammónium-perklorát (Bu4NClO4, >98%, Fluka, 341,91 g mol-1) 

• Nátrium-szulfát (Na2SO4, 99%, VWR, 142,04 g mol-1) 

• Nátrium-szulfit (Na2SO3, 98%, Sigma-Aldrich, 126,04 g mol-1) 

• Kálium-klorid (KCl, 100%, VWR, 74,55 g mol-1) 

• Réz-acetát monohidrát (Cu(CH3COO)2H2O, 99%, Sigma-Aldrich, 199,65 g mol-1) 

• Hidrogén-jodid oldat (HI, 57%, VWR, 127,91 g mol-1) 

• Ólom-bromid (PbBr2, 99,999%, Alfa Aesar, 367,01 g mol-1) 

• Cézium-karbonát (Cs2CO3, 99,9%, Alfa Aesar, 325,82 g mol-1) 

• Olajsav (C18H34O2, 90%, Sigma-Aldrich, 282,46 g mol-1) 

• Oleilamin (C18H37N, 70%, Sigma-Aldrich, 267,49 g mol-1) 

• 1-oktadecén (C18H36, 95%, Sigma-Aldrich, 252,48 g mol-1) 

• n-hexán (C6H14, 95%, Sigma-Aldrich, 86,18 g mol-1) 

• n-heptán (C7H16, 99%, Sigma-Aldrich, 100,20 g mol-1) 

• Tetrabutilammónium-hexafluoro-foszfát (Bu4NPF6, 99%, Sigma-Aldrich, 387,43 g 

mol-1) 

• Nikkel-szulfát hexahidrát (NiSO46H2O, 99%, Sigma-Aldrich, 262,84 g mol-1) 

• Nátrium-acetát (CH3COONa, 100%, Reanal, 82,03 g mol-1) 
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Minden vegyszert további tisztítás nélkül használtunk fel. A vizes oldatok készítéséhez 

ioncserélt vizet használtunk (Millipore Direct Q3-UV), melynek fajlagos ellenállása 18,2 MΩ 

cm. 

4.2. Félvezető elektródok készítése 

4.2.1. TiO2 elektródok készítése 

A TiO2 elektródok készítéséhez FTO réteggel bevont üveg hordozót használtunk, mely 

átlátszóságának köszönhetően alkalmas volt spektroelektrokémiai mérések végrehajtására, 

illetve ellenálló volt a magasabb hőmérsékletekkel szemben. A hordozó elektródokat első 

lépésben 5-5 percen keresztül acetonban, izopropanolban, majd ioncserélt vízben történő 

ultrahangos rázatással tisztítottuk. Ezután a P25 TiO2-ot porlasztással vittük fel ezek felületére. 

A porlasztáshoz a P25 TiO2-ot 5 mg cm-3 koncentrációban etanolban szuszpendáltuk, majd ezt 

egy sűrített levegővel működő porlasztva fújóval a 140 oC hőmérsékletre fűtött FTO elektródok 

felületére juttattuk. A hordozók előfűtése az oldószer gyors elpárolgását szolgálta. Az 

elektródokra felvitt anyag közel megegyező mennyiségét (~80 g cm-2) azonos számú (60) 

fújási ciklus alkalmazásával értük el. A pontos tömeget azonban minden esetben egy Mettler 

Toledo XPE-26 típusú analitikai mikromérleggel ellenőriztük. Az elektródokat a fújás után 

csőkemencében 400 oC hőmérsékleten 2 órán át hőkezeltük levegő, argon vagy hidrogén 

atmoszférában ~100 cm3 perc-1 áramlási sebesség mellett. 

4.2.2. CuI elektródok készítése 

A CuI szintéziséhez két oldatot készítettünk. Az egyikhez 2,0 g réz-acetátot oldottunk fel 400 

cm3 ioncserélt vízben, míg a másikhoz 12-14 cm3 hidrogén-jodid oldatot hígítottunk 200 cm3 

ioncserélt vízzel. Ezután a réz ionokat tartalmazó oldatot csepegtetve adagoltuk a jodid ionokat 

tartalmazó oldathoz, folyamatos kevertetés mellett. A képződött fehér csapadékot ezután 

vákuumszűréssel szeparáltuk, ioncserélt vízzel mostuk, majd 20 percig 80 oC-on szárítottuk. 

 A szintetizált CuI-ból 0,15 mol dm-3 koncentrációjú oldatot készítettünk, oldószerként 

acetonitrilt alkalmazva. Az ITO hordozó elektródokat az előző szakaszban ismertetett módon 

szonikálással tisztítottuk, majd azok felületére forgatva bevonással vittük fel a CuI 

vékonyrétegeket. A dinamikus bevonási eljáráshoz 2,5×2,5 cm-es ITO elektródokat 

használtunk. Az 1000 rpm fordulatszám elérése után ezek felületére automata pipettával 50 l 

részletet vittünk fel a CuI oldatból, majd az említett sebességgel további 1 percig forgattuk az 
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elektródokat. Az elkészített rétegeket ezután 50 oC hőmérsékleten 5 percig szárítottuk, majd 150 

oC-on 10 percig hőkezeltük. A felvitt CuI tömege ezzel a módszerrel ~30 g cm-2-nek adódott. 

4.2.3. CsPbBr3 elektródok készítése 

A CsPbBr3 nanokristályokat az úgynevezett forró injektálás módszerével állítottuk elő egy 

korábbi publikációt követve.128 Röviden összefoglalva a szintézist, először a cézium-oleát 

(0,306 g CsCO3, 2,8 cm3 olajsav és 3,0 cm3 1-oktadecén), illetve az ólom-bromid (0,808 g 

PbBr2, 6,0 cm3 olajsav és 6,0 cm3 oleilamin) oldatokat készítettük el. Ezután a cézium-oleát 4 

cm3-es részletének ólom-bromidhoz történő fecskendezését 170 oC hőmérsékleten hajtottuk 

végre (innen származik a forró injektálás megnevezés). Ennek következtében egy sárga, erősen 

lumineszkáló anyag keletkezett, melyet az el nem reagált vegyületek, szerves anyagok és 

feleslegben jelenlévő ligandumok eltávolítása érdekében tisztítottunk. A visszamaradt tiszta 

CsPbBr3 nanokristályokat ezután újraszuszpendáltuk 3,0 cm3 n-hexán és n-heptán 95:5 

térfogatszázalékos összetételű elegyében. 

 A CsPbBr3 nanokristályokat ezután forgatva bevonással vittük fel az ITO, illetve az 

előzőleg elkészített CuI elektródok felületére. Itt is dinamikus eljárással dolgoztunk 30 

másodpercig tartó 5000 rpm fordulatszámmal. Az elkészített törzsoldatot addig hígítottuk, hogy 

a perovszkit film elnyelése a könnyen mérhető tartományban legyen. Ezen hígított oldatból 

ezután 30 l-t vittünk fel az ITO vagy az azon lévő CuI felületére, majd a forgási idő lejártával 

az elektródokat 150 oC-on 30 percig hőkezeltük a tömbfázisú perovszkit kialakulása érdekében. 

A CsPbBr3 felületét a mérés előtt hexánnal mostuk az esetlegesen jelenlévő ligandumok 

eltávolítása céljából. 

4.2.4. NiO elektródok készítése 

A NiO rétegeket elektrokémiai úton, galvanosztatikus módszerrel választottuk le a tisztított ITO 

elektródok felületére. Ehhez 0,13 mol dm-3 nikkel-szulfátot, 0,13 mol dm-3 nátrium-acetátot és 

0,10 mol dm-3 nátrium-szulfátot tartalmazó vizes oldatot készítettünk, melyet a leválasztás során 

folyamatosan kevertettünk. Maga a leválasztás 0,5 mA cm-2 áramsűrűséggel történt, az egyenlő 

rétegvastagságot pedig ebben az esetben a töltéssűrűség 1 C cm-2-re történő állításával 

biztosítottuk. Ezzel a módszerrel nikkel-oxid-hidroxid vált le az ITO elektród felületére, melyet 

ezután 300 oC hőmérsékleten 1 órán át hőkezeltünk. Ennek eredményeképpen jutottunk a kívánt 

NiO-hoz.  
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4.3. Anyagvizsgáló módszerek 

4.3.1. Röntgendiffraktometria 

A három különböző atmoszférában hőkezelt TiO2 kristályosságának vizsgálata érdekében 

röntgendiffraktometriás (XRD) méréseket végeztünk. Az XRD spektrumokat egy Brucker D8 

Advance műszerrel vettük fel a 2 = 20-60 tartományban 0,25  perc-1 pásztázási sebességgel, 

Cu K sugárzás alkalmazásával ( = 1,5418 Å). Ezen mérések kivitelezéséhez jóval vastagabb 

TiO2 filmeket vittünk fel, valamint az FTO elektród helyett üveg hordozót használtunk. Ennek 

oka, hogy az FTO réteg szintén kristályos, emiatt az ebből származó diffrakciók zavaró hatását 

amorf üveg alkalmazásával kívántuk kiküszöbölni. A kristályos fázisok százalékos 

összetételének meghatározására Rietveld analízist végeztünk a GSAS-II szoftvercsomag 

segítségével.129 

4.3.2. Röntgen és ultraibolya fotoelektron spektroszkópia 

Az előállított TiO2 minták felületének elemi összetételét, illetve a különböző kémiai 

környezetben lévő atomok arányát röntgen fotoelektron spektroszkópiával (XPS) vizsgáltuk. A 

spektrumok felvételéhez egy SPECS műszert használtunk, mely egy PHOIBOS 150 MCD 9 

félgömb analizátorral volt felszerelve. Az analizátort FAT módba állítottuk, melynek 

középvonalán áthaladó elektronok energiája 20 eV volt. A gerjesztés kettős anódos 

röntgenágyúval történt Al K sugárzást (h = 1486,6 eV) alkalmazva 150 W teljesítménnyel. A 

nagyfelbontású spektrumoknál tíz pásztázás eredményét átlagoltuk. A széncsúcs minden 

esetben 284,8 eV-nál helyezkedett el. A spektrumok analízisét CasaXPS szoftver segítségével 

végeztük. 

 A TiO2-ok vegyértéksávjának pozícióját, annak betöltöttségét, illetve a kilépési munka 

értékét ultraibolya fotoelektron spektroszkópiával (UPS) határoztuk meg. Ezen mérésekhez 

He(I) gerjesztő forrást (h = 21,22 eV), valamint a másodlagos elektronok gyorsítása érdekében 

10 V külső feszültséget alkalmaztunk. A kilépési munkát minden esetben a következő 

összefüggéssel számoltuk:  = h – (Ecut-off – EF), ahol h a He(I) fotonok energiája (21,22 eV), 

Ecut-off a másodlagos elektronok lecsapási energiája, illetve EF a Fermi energia. A kilépési munka 

értéke 4,50 eV-nak adódott a fehér, míg 4,53 eV-nak a fekete TiO2 esetén. A mért kötési 

energiákat minden esetben korrigáltuk (0,77 eV-tal a fehér, míg 0,25 eV-tal a fekete TiO2 

esetén), hogy az UPS jelek 0 eV-tól induljanak. Erre azért volt szükség, mivel a méréseknél a 
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minta tökéletes érintkezésben van a mintatartóval, így azok Fermi szintje definíciószerűen meg 

kell, hogy egyezzen. 

 A minták mélyebben fekvő rétegeit Ar+ bombázást követően vizsgáltuk, melyet minden 

esetben 5 percig végeztünk 5 A cm-2 mintaárammal és 2 keV energiával. 

4.3.3. Pásztázó elektronmikroszkópia 

Pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM) tanulmányoztuk a hordozóra felvitt félvezetők 

morfológiáját. A SEM felvételeket egy Hitachi S4700 téremissziós elektronmikroszkóppal 

készítettük 10 kV gyorsítófeszültség alkalmazásával. 

4.3.4. Kelvin probe mikroszkópia 

A félvezetők energiasáv-szerkezet diagramjának felépítését Kelvin probe mikroszkópiával 

végeztük egy KP Technology APS04 készülékkel.130 

Egy félvezető Fermi szintjének meghatározása a kontaktpotenciál mérésén alapul, a 

minta és a műszer tűje között az elektromos egyensúly elérését követően. Ehhez meg kell 

határozni a 2 mm átmérőjű arannyal bevont tű Fermi szintjét egy ezüst referenciához képest. 

Mind a kalibráció, mind a félvezető mérésének kivitelezésekor a tű adott távolságban (~1 mm), 

adott amplitúdóval (0,2 mm) és konstans frekvenciával (70 Hz) rezeg a mérendő anyag 

felületétől. Ha ismerjük a tű Fermi szintjét, akkor a kérdéses félvezető Fermi szintje 

meghatározható. A kontaktpotenciál-különbség valójában azt mondja meg, hogy mekkora az a 

potenciál, ami ahhoz szükséges, hogy a két anyag Fermi szintjét kiegyenlítse. 

Mindezek után, felületi fotofeszültség spektroszkópia segítségével meghatározható a 

fény legkisebb energiájú (legnagyobb hullámhosszú) komponense, mely képes lyuk-elektron 

pár létrehozására. Ennek hatására a Fermi szint eltolódik, ami a kontaktpotenciál-különbség 

megváltozásában nyilvánul meg. Hibamentes félvezetők esetén a meghatározott 

hullámhosszból közvetlenül számítható a félvezető tiltott sávja. Amennyiben azonban az anyag 

hibahelyeket is tartalmaz, akkor a módszer alkalmazásával információt kaphatunk ezek 

elhelyezkedésére a tiltott sávon belül. Ezen mérés kivitelezésekor a kontaktpotenciál folyamatos 

rögzítése mellett a minta felületét különböző energiájú fénnyel világítjuk meg 1000 nm-től 

indulva 400 nm-ig. 

Az atmoszférikus fotoemissziós spektroszkópia módszerével a félvezetők 

vegyértéksávjának pozíciója határozható meg. A mérés során a műszer tűje nyugalmi állapotban 
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van, a minta felszínét pedig különböző hullámhosszú UV fénnyel világítjuk meg. Ennek 

hatására elektronok szakadnak ki a vegyértéksávból, ha teljesül a hvEVB feltétel, amit 

fotoelektromos hatásnak nevezünk. Ezt másodlagos ionok képződése (N2
−, O2

−) kíséri a levegő 

jelenléte miatt. Ezeket az ionokat összegyűjti a műszer tűje, mely áramot eredményez. 

Félvezetők esetén ez az áram köbgyökös összefüggésben van az energiával. Az alapvonalra, 

illetve az áram köbgyökének növekedési szakaszára egyenest illesztve, a metszéspont adja az 

adott félvezető vegyértéksávjának pozícióját. Az áramot a gerjesztő energia függvényében 

deriválva az állapotsűrűség görbéhez juthatunk. 

4.4. Elektrokémiai módszerek 

Az elektrokémiai méréseket egy Biologic VMP-300 típusú potenciosztát-galvanosztát 

műszerrel végeztük háromelektródos elrendezésben. Munkaelektródként minden esetben az 

FTO vagy ITO hordozóra felvitt félvezető szerepelt, ellenelektródként pedig egy platina lemezt 

használtunk. A vizes közegű méréseknél referenciaelektródként egy Ag/AgCl/3 M NaCl, míg 

nemvizes közegben egy Ag szálra leválasztott AgCl pszeudo-refernciaelektródot alkalmaztunk. 

Utóbbi készítésénél az Ag szálat acetonban szonikáltuk, majd annak végétől számított 2 cm-ét 

3 mol dm-3 koncentrációjú NaCl oldatba merítettük. Ezután az AgCl-ot galvanosztatikus 

módszerrel választottuk le 1 percig 3 mA áramot kapcsolva az Ag szálra, kételektródos 

elrendezésben. Az elkészült pszeudo-referencia elektródot ezt követően a mérések előtt, illetve 

után is kalibráltuk, mivel annak potenciálja idővel változhat. Ehhez a ferrocén/ferrocénium 

redoxpár formálpotenciálját határoztuk meg az adott nemvizes elektrolitban ciklikus 

voltammetriás módszerrel. Az acetonitril-alapú oldatok esetén ez 0,21 V-nak, míg a 

diklórmetán-alapú oldatban 0,45 V-nak adódott. 

Minden áramerősséget az elektródok geometriai felületére normáltunk, így az ábrákon 

minden esetben az 1 cm2-re vonatkozó áramsűrűségek vannak megadva. A TiO2-dal és NiO-dal 

végrehajtott vizes közegű méréseknél 0,1 mol dm-3 koncentrációjú Na2SO4 vagy Na2SO3 

szerepelt elektrolitként, míg a nemvizes méréseknél 1 mol dm-3-es LiClO4 vagy Bu4NClO4, 

illetve azok tízszeresre hígított acetonitriles oldatában dolgoztunk. A CuI esetén 0,1 mol dm-3 

koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatát használtuk, melynek oka az volt, hogy a CuI-ot, 

mint lyukvezető anyagot perovszkit típusú napelemekben szerettük volna alkalmazni, mely csak 

ilyen körülmények között valósítható meg.40 Ettől egyetlen esetben tértünk el, mégpedig a 

hosszútávú fotoelektrokémiai kísérlet során, mivel ebben az esetben szerettük volna 
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összehasonlítani a CuI viselkedését annak oxidpárjával, a Cu2O-dal, melyet főleg vizes 

közegben vizsgáltak.131,132 Ezen kísérlet során emiatt 0,1 mol dm-3 koncentrációjú NaNO3 

oldatot használtunk. 

4.4.1. Ciklikus voltammetria 

A ciklikus voltammetria módszerét a különböző félvezetők stabilitási tartományának, illetve az 

eltérő atmoszférákban hőkezelt TiO2 elektródok kapacitásának meghatározására használtuk. A 

stabilitási tartomány felderítését célzó kísérleteknél gyakran csak az első redukciós vagy 

oxidációs félciklust ábrázoltuk, mivel a töltésátviteli folyamat lejátszódása után az elektród 

irreverzibilis tönkremenetele volt megfigyelhető. A kapacitások meghatározásánál a potenciált 

egy olyan tartományon belül változtattuk, ahol Faraday-folyamat nem játszódott le, így a mért 

áram az elektrokémiai kettősréteg feltöltéséhez, illetve kisütéséhez volt rendelhető. Ennek 

köszönhetően az áram (I) egyenesen arányos volt a kettősréteg kapacitással (Cdl), annak 

nagysága kizárólag a pásztázási sebességtől () függött a következő egyenlet szerint: I = 2Cdl 

(8. ábra). 

 

8. ábra: Az elektródok kettősréteg kapacitásának meghatározása ciklikus voltammetriás mérésekből. 

4.4.2. Lineáris (foto)voltammetria 

Lineáris voltammetriát alkalmaztunk a TiO2 hibahelyeinek katalitikus sajátságokra gyakorolt 

hatásainak felderítésére, illetve a NiO felületén végbemenő reakciók elkülönítésére a hibahelyek 

kiürítésétől. Ezeken kívül szintén ezen módszert alkalmaztuk a különböző félvezetők 

fotoelektrokémiai aktivitásának vizsgálatára. Ezen mérések során periodikus megvilágítást 

alkalmaztunk, melynek eredményeként párhuzamosan tudtuk követni a megvilágítás nélkül 
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mérhető sötétáramot, illetve a megvilágítás hatására megjelenő fotoáramot. Fényforrásként 

Hamamatsu L8251 típusú UV-lámpát vagy Newport LCS-100 típusú napfény szimulátort 

alkalmaztunk 100 mW cm-2 intenzitással. 

4.4.3. in situ UV-látható spektroelektrokémia 

Az in situ UV-látható spektroelektrokémia segítségével a ciklikus voltammogramon megjelenő 

csúcsokat konkrét folyamatokhoz tudjuk rendelni. Amennyiben ugyanis az áram növekedésével 

egyidejűleg az elnyelési spektrum teljes egészében megváltozik, akkor az jelzi magának az 

anyagnak a tönkremenetelét. Sokszor azonban egy alig észrevehető áramcsúcs hatására csak egy 

adott hullámhossznál vagy annak egy kisebb tartományánál figyelhető meg változás az 

elnyelésben. Ez információt adhat a hibahelyek jelenlétéről, azok mennyiségéről és energetikai 

elhelyezkedéséről. 

 A UV-látható spektroelektrokémiai kísérleteket egy Agilent 8453 UV-látható 

diódasoros spektrofotométerrel végeztük a 300 és 1100 nm-es hullámhossztartományban. 

4.4.4. in situ Raman spektroelektrokémia 

Az in situ Raman spektroelektrokémiai méréseket egy Senterra II Compact Raman 

mikroszkóppal végeztük, 532 nm-es gerjesztő lézert alkalmazva 2,5 mW teljesítménnyel. A 

kísérleteket egy ECC-Opto-Std elektrokémiai cellában (EL-CELL GmbH) hajtottuk végre, mely 

zafír ablakkal volt ellátva. Ezen mérések a potenciál hatására bekövetkező változások 

kimutatását szolgálták, melyek nem feltétlenül az anyag átalakulásával, hanem annak 

hibahelyeivel is összefüggésbe hozhatók. A Raman spektrumokat 100 s potenciosztatikus 

előkezelést követően vettük fel az alkalmazott potenciálon, mely már elegendő ahhoz, hogy 

beálljon az adott körülmények között érvényes egyensúlyi állapot. Ebben az elrendezésben 

minden esetben egy platina hálóra vittük fel a különböző félvezetőket, ez szolgált 

munkaelektródként. 

4.4.5. Ultragyors tranziens spektroelektrokémia 

Az ultragyors tranziens spektroelektrokémiai méréseket Dr. Prashant Kamat (University of 

Notre Dame) csoportjával együttműködésben, egy Clark MXR-2010 lézerrendszerrel hajtottuk 

végre. Az adatok gyűjtése az Ultrafast Systems vállalat Helios szoftvercsomagjával történt. A 

mérések kivitelezésénél a munkaelektródot állandó potenciálon tartottuk, a 387 nm-es gerjesztő 

lézerimpulzus (pumpa) energiáját pedig 4 J cm-2 értékre állítottuk. A gerjesztés hatására 
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bekövetkező fényelnyelésbeli változásokat egy folytonos fehér fényű lézerimpulzussal (próba) 

mértük. Változtatva a két fényimpulzus között eltelt időt, információt nyerhetünk a gerjesztett 

állapot kialakulásának és megszűnésének kinetikájáról.  

 A felvett spektrumok több információt tartalmaznak egyidejűleg: (i) alapállapot 

elnyelése (AE), (ii) stimulált emisszió (SE) és (iii) indukált abszorpció (IA) (9. A ábra). A 

pumpa gerjeszti az optikailag aktív anyagot, ami az alapállapot gerjesztett állapotba történő 

átmenetét okozza (zöld nyíl). Ez az alapállapot betöltöttségének csökkenését vonja maga után. 

Emiatt az AE-nek megfelelő hullámhosszaknál negatív abszorbanciaváltozás mérhető (9. B 

ábra). A gerjesztés és a mérés között eltelt idő függvényében ezen változás mértéke csökken, 

majd végül teljesen eltűnik, mely folyamatot az alapállapot visszaalakulásának vagy a 

gerjesztett állapot megszűnésének nevezünk. Stimulált emisszió esetén a pumpa egy már 

eredetileg gerjesztett állapotban lévő populációval lép kölcsönhatásba és indukálja azok 

emisszióját (piros szaggatott vonal). Ez a jelenség szintén az abszorbancia negatív irányú 

változását eredményezi (9. B ábra). Indukált abszorpció akkor történik, ha a gerjesztett állapot 

a pumpa egy újabb fotonjának elnyelésével egy másik, az eredetinél nagyobb energiájú 

gerjesztett állapotba kerül (kék szaggatott vonal). Ennek hatására pozitív abszorbanciaváltozás 

mérhető a spektrumon (9. B ábra). 

 

9. ábra: (A) Egy optikailag aktív anyag hipotetikus energiaszintjei és az azok között a beérkező pumpaimpulzus 

hatására történő lehetséges átmenetek és (B) a hozzájuk tartozó abszorbanciakülönbségi spektrum, melyen a 

különböző átmenetek hozzájárulása van jelölve. 
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4.4.6. Elektrokémiai impedancia spektroszkópia 

Az EIS spektrumokat a 100 kHz és 0,1 Hz frekvenciatartományban különböző potenciálokon 

vettük fel, 10 mV RMS amplitúdójú szinuszos perturbáló jelet alkalmazva. Minden mérés előtt 

az adott potenciálon két perces előkezelést alkalmaztunk. A töltésátviteli ellenállások 

meghatározására a Nyquist-diagramokon megjelenő első félkört illesztettük egy egyszerű 

R(RQ) körrel (10. ábra). Az ellenállások egyike az oldatellenállást, míg a másik a kérdéses 

potenciálon érvényes töltésátviteli ellenállást jelölte. A konstans fázisú elem alkalmazására azért 

volt szükség, mivel tapasztalati tény, hogy az elektrokémiai kettősréteg nem kezelhető ideális 

kapacitásként, annak van frekvenciafüggő valós és képzetes része is. 

 

10. ábra: A töltésátviteli ellenállás meghatározásának szemléltetése egy Nyquist-diagram R(RQ) körrel való 

illesztésével. 

4.4.7. Mott-Schottky analízis 

A módszer segítségével a különböző félvezetők simasáv potenciálját, illetve az eltérő 

atmoszférákban hőkezelt TiO2-okban lévő donorok számát határoztuk meg. A görbét (C-2 vs. E) 

a potenciál függvényében mért teljes EIS spektrumokból bármely frekvenciára vonatkozóan 

származtatni tudtuk, majd annak lineáris szakaszára egyenest illesztve megkaptuk a simasáv 

potenciál értékét és számolni tudtuk a donorok számát. 
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5. Eredmények és értékelésük 

5.1. A TiO2-ban lévő hibahelyek hatása az optoelektronikai tulajdonságokra 

5.1.1. Eltérő számú hibahelyeket tartalmazó TiO2 elektródok jellemzése 

Az FTO hordozóra porlasztással vittük fel a TiO2 vékonyrétegeket, majd csőkemencében 

hőkezeltük azokat levegő, argon vagy hidrogén atmoszférában. A hőkezelést követően az 

elektródok színük alapján azonosíthatóvá váltak (11. A ábra), így a továbbiakban fehér, barna 

és fekete TiO2-ként említjük őket. 

Először az elkészített elektródok UV-látható spektrumait vettük fel (11. A ábra). 

Mindhárom minta az UV tartományban mutatta a legnagyobb elnyelést, amely a 

vegyértéksávból a vezetési sávba történő átmenethez köthető. Míg a fehér és a barna TiO2 

elhanyagolható abszorbanciája a látható tartományban nagyrészt a fényszórás következménye, 

ezzel ellentétben a fekete TiO2 megnövekedett elnyelése ezen hullámhosszakon a 

vegyértéksávból a Ti(III) hibahelyekre történő gerjesztéshez kapcsolódik.33 A szakirodalomban 

található olyan példa, ahol a hidrogénes hőkezelés után a látható tartományon kívül a közeli 

infravörös régióban is mérhető többletabszorbancia, ami a Ti(III) hibahelyekről a vezetési sávba 

történő átmenetet jelöli.133 Az általunk előállított fekete TiO2 esetén azonban ez nem volt 

megfigyelhető. Tauc analízis segítségével meghatároztuk a különböző elektródok tiltottsáv-

szélességét egy indirekt átmenetre (11. B ábra). Ennek értéke csökkent az elektród színének 

sötétedésével (3,25 eV a fehér, 3,20 eV a barna és 3,00 eV a fekete TiO2 esetén). Ez összhangban 

van a hőkezelési atmoszféra redukáló hatásának növekedésével, mely Ti(III) hibahelyeket hoz 

létre a tiltott sávon belül, így annak szélessége csökken. 

 

11. ábra: A fehér, barna és fekete TiO2 (A) UV-látható abszorbanciaspektruma és (B) tiltott sáv szélességének 

meghatározása Tauc analízissel. 
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 A különböző atmoszférákban hőkezelt elektródok felületének kémiai összetételét XPS 

mérésekkel vizsgáltuk.  A spektrumokon titán, oxigén és szén jelét figyelhettük meg mindhárom 

minta esetén. A titán- és oxigénatomok kémiai környezetének meghatározása érdekében a nagy 

felbontású Ti2p és O1s spektrumokat is felvettük. A Ti2p spektrumok egy komponenssel 

illeszthetők voltak, a felületen minden esetben Ti(IV) volt detektálható (12. A ábra) Ti(III) 

jelenléte nélkül (2p3/2 457,13 eV-nál).134 A meghatározott kötési energiák a fehér és barna TiO2 

esetén megegyeztek, azonban a fekete TiO2-nál egy lényeges eltolódás volt megfigyelhető a 

nagyobb kötési energiák irányába (1. táblázat). A csúcspozíció ilyen irányú változása a fekete 

TiO2 felületi rétegében jelenlévő szerkezeti torzulások következménye.135 Az O1s spektrumok 

két különböző kémiai környezetű O-atomot mutattak, melyek a Ti-O (529,95 ± 0,13 eV-nál) és 

a Ti-OH (531,58 ± 0,20 eV-nál) kötésekhez voltak rendelhetők (12. B ábra).136 Ezek relatív 

mennyisége a három különböző mintában nagyon hasonló volt. 

 

12. ábra: A fehér, barna és fekete TiO2 nagy felbontású (A) Ti2p és (B) O1s XPS spektrumai. 

1. táblázat: A fehér, barna és fekete TiO2 Ti(IV) kötési energiái. 

 

  Annak kiderítésére, hogy a hőkelezelési atmoszférának van-e bármiféle hatása a TiO2 

kristályosságára, illetve a kristályos fázisok összetételére, XRD méréseket végeztünk (13. 

ábra). A diffraktogramok nagyon hasonlóak voltak, azok Rietveld analízise anatáz és rutil 3:1 
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arányú keverékét igazolta mindhárom minta esetében, mely jó egyezést mutat az Aeroxide P25 

TiO2 ismert összetételével.137 

 

13. ábra: A fehér, barna és fekete TiO2 XRD spektrumai és azok Rietveld analízise. 

Elmondható tehát, hogy a hőkezelési atmoszféra hatása elhanyagolható a felület kémiai 

összetételére, ami összhangban van több korábban megjelent publikációval.33,138–141 Ez azt jelzi, 

hogy (i) a hőkezelés során a felületen nagyon kis változás történik, melynek mértéke már az 

XPS kimutatási határa alatt van,139 vagy (ii) egy hibahelyeket tartalmazó kristályos 

mag/rendezetlen héj szerkezet alakul ki, ahol a külső réteg megtartja sztöchiometrikus 

összetételét.33 Annak érdekében, hogy kiderítsük, melyik lehetőség a valószínűbb, a felületi 

réteget Ar+ bombázással eltávolítottuk mind a fehér, mind pedig a fekete TiO2 esetén, majd 

ezután megvizsgáltuk a mélyebben fekvő régiók összetételét (14. A és B ábra). A nagy 

energiájú Ar+ bombázás önmagában is redukálhatja a TiO2-ot, melynek eredményeként akkor 

is detektálható Ti(III), ha az eredetileg nem is volt jelen a mintában.142,143 Ennek hatására a 

Ti(III) jelenléte azonosítható volt a fehér TiO2 esetén is, azonban azonos körülményeket 

alkalmazva a fekete TiO2-nál jóval nagyobb mennyiségű Ti(III), valamint Ti(II) is detektálható 

volt. Ez azt jelzi, hogy a fekete TiO2 (i) eredendően több Ti(III)/Ti(II) hibahelyet tartalmaz a 

sztöchiometrikus felületi réteg alatt vagy (ii) érzékenyebb az Ar+ bombázásra, mint a fehér TiO2. 

Mivel a fehér TiO2-dal ellentétben a fekete TiO2 mindig erős paramágneses jelet mutat az 

elektron paramágneses rezonancia mérésekben,14 emiatt az első megállapítás sokkal 

valószínűbb. Ezen módszer ugyanis a TiO2 esetén a szintézis során létrehozott Ti(III) centrumok 

kimutatását szolgálja. 
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14. ábra: A fehér és fekete TiO2 (A) nagy felbontású Ti2p XPS spektrumai 5 perc Ar+ bombázást követően és (B) 

a bennük lévő Ti formák százalékos összetétele a bombázás előtt és után. 

A vegyértkéksáv pozíciójának és elektronsűrűségének meghatározására He(I) UPS 

méréseket végeztünk a fehér és fekete TiO2 esetén (15. ábra). A vegyértéksáv végének 

közelében, azaz a kisebb kötési energiáknál egy meredek és egy elnyúló csökkenés volt 

megfigyelhető az intenzitásban. A meredek szakaszra egyenest illesztve megkaptuk a 

vegyértéksáv pozícióját, mely megegyezett mindkét vizsgált mintánál (-7,26 eV a fehér és -7,28 

eV a fekete TiO2 esetén) és jó egyezést mutatott a szakirodalmi értékekkel.23,144 Az elnyúló 

szakasz az adott TiO2 esetén mérhető elektronsűrűséget mutatta a tiltott sávon belül. 

 

15. ábra: A (A) fehér és (B) fekete TiO2 He(I) UPS spektruma. A mérést 10 V külső feszültség mintára történő 

kapcsolásával végeztük. 
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A TiO2 háttérkorrigált UPS spektrumai öt részre bonthatók fel (16. A és B ábra).144 A 

legnagyobb kötési energiáknál lévő sáv (I) a felületi -OH csoportokhoz kapcsolódik, melyek 

hozzájárulása nagyobb volt a fekete TiO2 esetén. Az ezt követő három komponens (II-IV) a 

hibridizált Ti2p és O2p pályákkal hozható összefüggésbe, míg a legkisebb kötési energiáknál 

megjelenő sáv (V) a tiltott sávon belüli elektronsűrűséghez rendelhető. Fontos kihangsúlyozni, 

hogy ez utóbbi rész területe háromszor nagyobb volt a fekete TiO2 esetén. A Ti(III) jelenléte a 

felületen UPS mérésekkel sem volt kimutatható, mely esetén egy elkülönült sávot kellett volna 

észlelni 0 és 2 eV között, közel a vezetési sávhoz.145,146 Mivel mind az UPS, mind pedig az XPS 

felületérzékeny, a fekete TiO2 esetén mérhető különbségek (nagyobb elektronsűrűség a tiltott 

sávon belül és a kötési energiák csúszása) további bizonyítékot adott arra a feltételezésre, hogy 

egy kristályos mag/rendezetlen héj szerkezettel van dolgunk, ahol a Ti(III) hibahelyek a 

kristályos magban helyezkednek el, a fent említett módszerek információs mélysége alatt. Még 

ha a hőkezelés során a felületi összetétel meg is változik, a levegőnek kitett fekete TiO2 felületi 

rétege már szobahőmérsékleten is visszaalakulhat ugyan rendezetlen, de sztöchiometrikus 

formájává. Ezen réteg jelenléte azonban megóvja a mélyebben fekvő részeket eredeti, azaz a 

hőkezelés alatt kialakult formájában.33 A rendezetlen réteg nem diszkrét energiaszintek (konkrét 

hibahelyek) megjelenését eredményezi az UPS spektrumon, hanem ehelyett a vegyértéksáv 

folytonos kiterjedésében nyilvánul meg a tiltott sávon belül.17,33 A felületi és tömbfázisú 

hibahelyek UPS spektrumon történő megkülönböztetésére szintén Ar+ bombázásnak vetettük 

alá a fekete TiO2-ot (16. C ábra). Az XPS mérésekkel összhangban a bombázás után 

detektálható volt a Ti(III) jelenléte, egy jól meghatározott sáv volt megfigyelhető a tiltott sávon 

belül. 

 

16. ábra: A (A) fehér és (B) fekete TiO2 háttérkorrigált és felbontott He(I) UPS spektruma. (C) A fekete TiO2 

háttérkorrigált és területre normált He(I) UPS spektruma 5 perc Ar+ bombázás előtt (fekete) és után (piros).  
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5.1.2. A hibahelyek hatása a TiO2 (foto)elektrokémiai tulajdonságaira vizes közegben 

A három különböző TiO2 fotoelektrokémiai aktivitását lineáris fotovoltammetriával vizsgáltuk. 

A kísérletek során UV-lámpát (17. A ábra), vagy napfény szimulátort (17. B ábra) használtunk 

fényforrásként, ezzel változtatva a gerjesztő fény energiáját. A kezdeti mérések során vizes 

közegben dolgoztunk, Na2SO3 lyukfogó jelenlétében (17. ábra). Mint azt korábban láttuk, az 

elektródok színének sötétedésével csökkent a tiltott sáv szélessége, ezt figyelembe véve arra 

számítottunk, hogy a legnagyobb fotoáram a fekete TiO2 esetén lesz mérhető. Ezzel ellentétben 

azt tapasztaltuk, hogy a hibahelyek számának növekedésével csökkent az elérhető maximális 

fotoáram. A lyukfogó alkalmazása miatt elmondható, hogy a fotoáramot nem az oxidációs 

reakció kinetikája limitálja, a fotoáram tranziens alakjának vizsgálatával pedig a felületi 

rekombináció jelenlétét is ki tudtuk zárni. Ebben az esetben ugyanis a megvilágítást követően 

egy áramtüske jelent volna meg, ami nagyon gyorsan visszaesik egy adott és állandó 

áramértékre. Ez jelezte volna, hogy ugyan elméletben elérhető lenne nagyobb fotoáram, viszont 

a rekombináció ezt limitálja. Ennek hiánya azonban inkább a gerjesztett elektronok Ti(III) 

hibahelyeken történő csapdázódására utal, melynek eredményeként ezek az elektronok nem 

vesznek részt a fotoáram generálásában. Ez két módon valósulhat meg: (i) az elektronok 

eljutnak a vezetési sávba, majd az energiaminimumra való törekvés miatt onnan a Ti(III) 

hibahelyekre kerülnek és csapdázódnak, vagy (ii) közvetlenül a Ti(III) hibahelyekre 

gerjesztődnek. A csapdázódásra további bizonyítékot ad, hogy a mérhető fotoáramok közötti 

különbség arányaiban még ennél is nagyobb, ha a fényforrást UV-lámpáról (17. A ábra) 

napfény szimulátorra (17. B ábra) cseréljük. Ebben az esetben ugyanis a beeső fény kisebb 

hányada rendelkezik az elektronok vezetési sávba történő gerjesztéséhez szükséges energiával, 

így azok nagy része közvetlenül a Ti(III) hibahelyekre kerül, kizárva azt, hogy áramként 

kinyerhetők legyenek. Ezek alapján elmondható, hogy az általunk előállított, Ti(III) 

hibahelyeket tartalmazó elektródok a látható fény hasznosítására nem alkalmazhatók. 
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17. ábra: A fehér, barna és fekete TiO2 fotovoltammogramjai. A méréseket argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú 

Na2SO3 vizes oldatában végeztük, (A) UV-lámpát és (B) napfény szimulátort alkalmazva fényforrásként 100 mW 

cm-2 intenzitással. A pásztázási sebesség 2 mV s-1, míg a periodikus megvilágítás frekvenciája 0,1 Hz volt. 

 A Ti(III) hibahelyekre nem kizárólag a fény általi gerjesztés útján juthatnak elektronok, 

ez megtörténhet akkor is, ha változtatjuk a vizsgált elektród potenciálját. Azonban, ha ezen 

hibahelyekre elektronok kerülnek, változnia kell a félvezető elektromos tulajdonságainak, mely 

követhető EIS módszerrel. A mérések végrehajtásánál Na2SO4 oldatban dolgoztunk. Kezdetben 

a fázisszög frekvenciafüggését vizsgáltuk különböző potenciálokon (18. ábra). Azt 

tapasztaltuk, hogy a Ti(III) hibahelyek elektronokkal történő betöltése két fázisszög minimum 

megjelenéséhez, majd a populáció előrehaladtával az első minimum megszűnéséhez vezet. Az 

eredmények alapján elmondható, hogy a fehér TiO2-ban elhanyagolható mennyiségű Ti(III) 

hibahely van jelen, mivel azok elektronokkal történő betöltésével nem lehet elkülöníteni a két 

fázisszög minimumot (18. A ábra). Ezzel szemben a másik két elektród esetén nyomon 

követhető a betöltés a potenciál változtatásával (18. B és C ábra). 

 

18. ábra: EIS mérések: a fázisszög frekvenciafüggése különböző potenciálokon a (A) fehér, (B) barna és (C) 

fekete TiO2 esetén. A méréseket argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú Na2SO4 vizes oldatában végeztük. 
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 A különböző módon hőkezelt elektródok elektrondonor-sűrűségének meghatározásához 

Mott-Schottky méréseket végeztünk (19. A ábra). Az illesztett egyenes meredeksége a fehér 

TiO2 esetén volt a legnagyobb, míg a legkisebb meredekség a fekete TiO2 esetén volt mérhető. 

Ezek alapján számolni tudtuk a donorkoncentrációt, mely a következő sorrendet követte: 

4,6×1019 cm-3 (fehér TiO2) < 6,1×1019 cm-3 (barna TiO2) << 1,64×1020 cm-3 (fekete TiO2). 

 Ezt követően ciklikus és lineáris voltammetriás méréseket hajtottunk végre a különböző 

elektródok töltéstárolási (19. B ábra) és elektrokatalitikus (19. C ábra) sajátságainak 

megismerése érdekében, szintén Na2SO4 oldatban. A hibahelyek számával növekedést 

tapasztaltunk a kapacitásban, mely két okra vezethető vissza: (i) a donorok megnövekedett 

számára a tiltott sávon belül és (ii) a felületi hidroxil csoportok megnövekedett számára, melyek 

pszeudokapacitív tulajdonságot biztosítanak.147 Mivel az XPS mérések mindhárom elektród 

esetén hasonló felületi összetételt mutattak (12. B ábra), emiatt a kapacitás növekedése inkább 

a donorok számának növekedésével magyarázható. Az elektrokatalitikus tulajdonságok 

megismerését az oldatban lévő oxigén redukcióján keresztül vizsgáltuk. A hibahelyek számának 

növekedése ebben az esetben is előnyt jelentett. Azt is megfigyeltük, hogy a redukciós áram 

megindulásának potenciálja egybeesik a fázisszög változásának kezdeti potenciáljával az adott 

TiO2 esetén (18. ábra). Ez azt sugallja, hogy az elektronokkal betöltött Ti(III) hibahelyek fontos 

szerepet játszanak az oxigén redukció végrehajtásában, mivel ez a simasáv potenciálnál (~-0,8 

V) jóval pozitívabb potenciálokon is megtörténik. 

 

19. ábra: (A) Mott-Schottky mérés 1 kHz frekvencián, (B) ciklikus voltammetriás mérés 100 mV s-1 pásztázási 

sebességgel argonnal öblített és (C) lineáris voltammetriás mérés 5 mV s-1 pásztázási sebességgel oxigénnel öblített 

0,1 M koncentrációjú Na2SO4 vizes oldatában. 
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5.1.3. A hibahelyek passziválása és annak hatása a TiO2 (foto)elektrokémiai 

tulajdonságaira nemvizes közegben 

Korábban bemutattuk, hogy a hibahelyek mennyisége és az elérhető maximális fotoáram között 

összefüggés van. Ahhoz, hogy bizonyítani tudjuk, hogy csakis a hibahelyek megnövekedett 

száma a felelős a kisebb fotoáramokért, passziváltuk azokat és megvizsgáltuk, hogy vajon ebben 

az esetben javulnak-e a fotoelektrokémiai sajátságok. Erre egy lehetőség a lítium ionok 

interkalációja.28,140 

Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak a két határesetet, nevezetesen a fehér és 

fekete TiO2 elektródot vizsgáltuk, valamint vizes közegről LiClO4-ot tartalmazó acetonitriles 

oldatra váltottunk, a fotoelektrokémiai kísérletekben pedig metanolt alkalmaztunk 

lyukfogóként. A nemvizes közeg alkalmazása azért előnyös, mivel ebben az esetben kellően 

negatív potenciálok mellett is dolgozhatunk gáz fejlődése nélkül, így akár a TiO2 elektrokémiai 

redukciója is tanulmányozhatóvá válik. 

A vizes közeg nemvizesre történő cseréje nem okozott változást a korábbi tendenciában, 

itt is kisebb volt a fekete TiO2 maximális fotoárama. Érdekesség volt azonban, hogy a 

fotovoltammogramon fellelhető különbség a két elektród között messze nem volt akkora, mint 

azt a vizes közegben tapasztaltuk. Azt találtuk, hogy a fekete TiO2-ban jelenlévő hibahelyek 

passziválása két lépésből áll. Fontos kiemelni, hogy mindkét passziválási lépés jóval pozitívabb 

potenciálon indul, mint a TiO2 elektrokémiai redukciója, mely jelzi, hogy a folyamatban 

résztvevő hibahelyek a hőkezelés során alakultak ki, nem pedig a potenciál változtatásának 

hatására keletkeztek.  Ezek közül az első lépés spontán folyamat, mely akkor is végbemegy, ha 

az elektródot lítium ionokat tartalmazó oldatba merítjük (20. A ábra). Ennek során a maximális 

fotoáram fokozatos növekedése figyelhető meg. A spontán lépés gyorsítható egy enyhe negatív 

potenciál, -0,4 V alkalmazásával (20. B ábra). A folyamat során a fotoáram értéke mellett a 

fotovoltammetriás görbe alakja is változik. Kezdetben a megvilágítást követően a fotoáram 

növekedése figyelhető meg az időben, ami az elektronok hibahelyeken történő csapdázódásának 

eredménye. A lítium ionok lassú beépülésével ez fokozatosan egy rekombináció limitált 

áramtranziensbe megy át, ami a megvilágítást követő időbeli csökkenésben nyilvánul meg. A 

passziválás ezen első lépése emiatt nagy valószínűséggel a TiO2 felületi hibahelyeinek 

passziválódásával van kapcsolatban, mivel szakirodalmi adatok alapján ezek képesek a 

töltéshordozók csapdázására, viszont a rekombinációban nem vesznek részt.111,112 A felületi 
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hibahelyek fokozatos passziválása a rekombináció növekedését okozza, ami a mélyebben fekvő 

hibahelyek szerepének erősödését mutatja. Ezen első lépés azonban a fotoáramot csak 2,5 mA 

cm-2 értékig növeli, ami bár közelít, de még mindig elmarad a fehér TiO2 teljesítményétől (3,4 

mA cm-2). Ez látható a felvett fotovoltammogramokon is (21. A ábra), ahol a mérést -0,4 V-tól 

indítottuk, ami még nem elég negatív a passziválás második szakaszának elindításához. 

 

20. ábra: (A) Potenciosztatikus mérés +0,6 V-on 15 percenként az elektród oldatba történő merítését követően és 

(B) potenciosztatikus mérés +0,6 V-on, egy -0,4 V-on történő 1 perces előkezelést követően. A (B) ábrán lévő 

sorszámok a mérések számát jelölik. A fekete TiO2-dal végrehajtott méréseket argonnal öblített 5 V/V% metanolt 

tartalmazó 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük, fényforrásként UV-lámpát alkalmazva 

100 mW cm-2 intenzitással. 

 Mindezek után egy újabb fotovoltammetriás mérést végeztünk -1,0 V-tól indulva, 

melynek következtében a fekete TiO2 maximális fotoárama egy lépésben kiegyenlítődött a 

fehérével (21. B ábra). Ez tekinthető a passziválás második lépésének, mely csakis kizárólag  

-0,4 V-nál negatívabb potenciálok alkalmazásával megy végbe. Ennek alapján ez a mélyebben 

fekvő hibahelyekkel lehet összefüggésben. Itt meg kell jegyezni, hogy a kezdeti potenciál a 

fehér TiO2 fotoáramát csak minimálisan befolyásolta a benne található hibahelyek 

elhanyagolható mennyisége miatt. 
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21. ábra: A fehér és fekete TiO2 fotovoltammogramja (A) -0,4 V-os és (B) -1,0 V-os kezdőpotenciálról indulva. 

A méréseket argonnal öblített 5 V/V% metanolt tartalmazó 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában 

végeztük, fényforrásként UV-lámpát alkalmazva 100 mW cm-2 intenzitással. A pásztázási sebesség 2 mV s-1, míg 

a periodikus megvilágítás frekvenciája 0,1 Hz volt. 

 A lítium ionok beépülésének felületi összetételre gyakorolt hatásait ex situ XPS és UPS 

mérések végrehajtásával vizsgáltuk. A méréseket megelőzően a fekete TiO2 hibahelyeit 

passziváltuk, ezt követően az elektródot eltávolítottuk az oldatból, majd annak felületét 

lemostuk tiszta acetonitrillel. Az XPS spektrumokon, mindkét passziválási lépést követően, a 

Ti(IV) kötési energiák kismértékű csökkenését tapasztaltuk a fekete TiO2-hoz viszonyítva. Ezen 

értékek közelítése a fehér TiO2 esetén mérhető kötési energiák felé azt jelzi, hogy a felületi héj 

a lítium ionok beépülésével rendezettebbé válik, a torzult szerkezet kismértékű átalakulása 

megy végbe (22. ábra, 2. táblázat). A passziválás hatása az UPS mérésekben is 

megmutatkozott, a felületi hibahelyek eredményeként a vegyértéksáv tiltott sávon belüli 

kiterjedése nagyban lecsökkent már az első passziválási lépést követően (23. A ábra). Ennek 

eredményeként ezen hibahelyek százalékos hozzájárulása a fekete TiO2 teljes UPS 

spektrumához több mint 60%-kal kisebb lett, közel azonossá vált a fehér TiO2 esetén mérhető 

értékkel (23. B ábra). Ugyanilyen változás volt megfigyelhető a második lépés után is, ami 

jelzi, hogy ez a fekete TiO2 mélyebb rétegeit érinti, azonban ennek végbemenetelekor már a 

felületi hibahelyek mind passzivált állapotban vannak. 

A B

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
Á

ra
m

s
ű

rű
s
é
g

 /
 m

A
 c

m
-2

Potenciál vs. Ag/AgCl / V

 Fehér TiO2

 Fekete TiO2

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Á
ra

m
s

ű
rű

s
é

g
 /

 m
A

 c
m

-2

Potenciál vs. Ag/AgCl / V

 Fehér TiO2

 Fekete TiO2



Balog Ádám 

Doktori (PhD.) értekezés  Eredmények és értékelésük 

 47    

   

 

22. ábra: A fehér és fekete TiO2 nagy felbontású Ti2p XPS spektrumai összehasonlítva a fekete TiO2 első és 

második passziválási lépést követő spektrumaival. 

2. táblázat: A fehér és fekete TiO2 Ti(IV) kötési energiáinak összehasonlítása az első, illetve második passziválási 

lépés után mérhető értékekkel. 

 

 

23. ábra: (A) A fehér (piros) és fekete TiO2 passziválás előtti (fekete), majd az első (kék), illetve második (zöld) 

passziválási lépést követő háttérkorrigált és területre normált He(I) UPS spektrumai. (B) A felületi hibahelyek 

százalékos hozzájárulása a háttérkorrigált és felbontott He(I) UPS spektrumhoz a különböző minták esetén. 

 Ezután a fekete TiO2 passziválás utáni maximális fotoáramát vizsgáltuk ismét -0,4 V-tól 

indulva annak kiderítésére, hogy a lítium ionok elektrokémiai beépítésével passzivált 

468 466 464 462 460 458 456

1. lépés után

Fehér TiO2

  

Kötési energia / eV

Fekete TiO2

2. lépés után

  
 

In
te

n
z
it

á
s
 /
 a

.u
.

 Mért adat

 Ti(IV)

 Shirley háttér

 Illesztett

 

 

 

Ti 2p

Minta Ti(IV) 2p3/2 / eV Ti(IV) 2p1/2 / eV

Fehér TiO2 458,59 464,34

2. lépés után 458,86 464,61

1. lépés után 458,85 464,60

Fekete TiO2 458,92 464,71

0

1

2

3

4

5

2. lépés

   után

1. lépés

   után

Fehér

 TiO2

F
e

lü
le

ti
 h

ib
a

h
e

ly
e

k
 h

o
z
z
á

já
ru

lá
s

a
 /
 %

Fekete

  TiO2

12 10 8 6 4 2 0

T
e
rü

le
tr

e
 n

o
rm

á
lt

 i
n

te
n

z
it

á
s

E - EF / eV

 Fekete TiO2

 Fehér TiO2

 1. lépés után

 2. lépés után

A B



Balog Ádám 

Doktori (PhD.) értekezés  Eredmények és értékelésük 

 48    

   

hibahelyek kiürítése lehetséges-e. Amennyiben igen, akkor vizsgálni szerettük volna, hogy ezen 

folyamat egy lépésben történik-e vagy sem. Azt tapasztaltuk, hogy a lítium ionok eltávolítása 

megvalósítható, de ez nem pillanatszerű, több egymást követő mérésre van szükség ezen 

pozitívabb potenciáltartományon, hogy a folyamat végbemenjen (24. A ábra). 

A fotovoltammogramok felvétele során a potenciált minden esetben egy adott pásztázási 

sebességgel változtattuk, ami biztosította a lítium ionok lassú, de folyamatos kiürülését a 

hibahelyekről. Ezen mérésekből azonban nem kaptunk semmiféle információt a kiürülés 

sebességének potenciálfüggéséről. Ennek kiderítésére ismét potenciosztatikus méréseket 

végeztünk (24. B és C ábra). Minden mérés előtt passziváltuk a hibahelyeket egy 1 perces 

előkezeléssel -1,0 V-on. Azt találtuk, hogy a passzivált állapot mindaddig megmarad, amíg a 

nyitott áramköri potenciálnál (~-0,2 V) pozitívabb potenciált nem kapcsolunk az elektródra (24. 

B ábra, fekete jelölők). Amikor ezt megtesszük, a fotoáram exponenciálisan csökkenni kezd az 

adott potenciálon (ezesetben 0,0 V-on) töltött idő függvényében (24. B ábra, piros jelölők). Azt 

is fontos megemlíteni, hogy a fotoáram nem csökken a spontán passziválási lépés során elért 

áramérték alá (2,5 mA cm-2). További érdekes megállapítás volt, hogy a passzivált hibahelyek 

kiürítésének kinetikai gátja van, ugyanis a termodinamikai hajtóerő növelésével, azaz a kihajtási 

potenciál növelésével nem gyorsítható a folyamat (24. C ábra), csak az adott potenciálon töltött 

idő számít. 

 

24. ábra: (A) A fekete TiO2 egymás után mért fotovoltammogramjai a -1,0 V-tól induló mérést követően ismét  

-0,4 V-tól indulva. (B,C) Fekete TiO2 +0,6 V-on mért fotoáramai -1,0 V-on történő 1 perces passziválási lépést 

követően. (B) A fotoáram mérése nyitott áramköri potenciálon történő várakozás (fekete jelölők), illetve különböző 

ideig tartó 0,0 V-os előkezelés (piros jelölők) után történt. (C) A fotoáram mérése a 0,0 és 1,0 V közötti 

potenciáltartományban, 0,2 V-onként történt az adott potenciálon való 1 perces előkezelés után. A méréseket 

argonnal öblített, 5 V/V% metanolt tartalmazó 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük, 

fényforrásként UV-lámpát alkalmazva 100 mW cm-2 intenzitással. 

 Mindezek alapján elmondható, hogy a passziválás első lépése a fekete TiO2 felülethez 

közeli hibahelyeinek megszűnésével van kapcsolatban, mellyel párhuzamosan a rendezetlen 
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külső héj lassú újrarendeződése megy végbe. Ez a folyamat spontán és irreverzibilis. A 

töltéshordozók gerjesztése és azok elkülönülése a félvezető felületi rétegében történik, emiatt 

nem meglepő, hogy ezen hibahelyek passziválása nagy növekedést okoz a fotoáramban. Amikor 

negatív potenciált kapcsolunk az elektródra, a mélyebben fekvő Ti(III) hibahelyek is 

passziválhatók, mely egy másik, de az előzőnél kisebb mértékű fotoáram növekedést 

eredményez. Azt találtuk, hogy ezen passziválási lépés idejének növelésével a fekete TiO2 színe 

is egyre világosabbá, majd végül teljesen fehérré válik, ami a Ti(III) hibahelyek teljes 

megszűnésére enged következtetni. Ezen folyamatok szemléltetése a 25. ábrán látható. 

 

25. ábra: A fekete TiO2 hibahelyeinek két lépcsős passziválásának szemléltetése lítium ionokat tartalmazó 

oldatban. 

 A lítium ionok hibahelyekre történő tényleges beépülésének igazolására 

ionkromatográfiás méréseket végeztünk mind a fehér, mind pedig a fekete TiO2 esetén (26. 

ábra). Ezekben a kísérletekben a passziválást 5 percig végeztük -1,0 V potenciált kapcsolva az 

elektródokra. Ezután azokat eltávolítottuk a lítium ionokat tartalmazó oldatból, gondosan 

lemostuk a felületüket tiszta acetonitrillel és ioncserélt vízzel, majd az elektródokat 2 cm3 0,01 

mol dm-3 koncentrációjú KCl-ot tartalmazó vizes oldatba helyeztük. A passziválás során beépült 

kationok eltávolítására 30 percig 0,6 V potenciált alkalmaztunk, majd ebből az oldatból 

injektáltunk adott mennyiséget az ionkromatográfba. Első lépésként a tiszta KCl oldatot 

teszteltük háttérmérés céljából, melyben lítium ionok nem voltak detektálhatók. A kezelés utáni 

oldatok kromatogramján ezzel szemben megjelent a lítium ionokhoz kapcsolódó csúcs mindkét 

elektród esetén, azonban a csúcs alatti terület háromszor nagyobb volt a fekete TiO2-nál. Ez 

összhangban van a Mott-Schottky mérésekből meghatározott relatív donorszámokkal (19. A 

ábra), és igazolja a fekete TiO2 hibásabb szerkezetét, melynek passziválásához nagyobb 

mennyiségű lítium ionra van szükség. 
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26. ábra: A tiszta 0,01 M koncentrációjú KCl vizes oldatának, illetve ugyanezen elektrolit lítium ionok kihajtása 

utáni ionkromatogramjai a fehér és fekete TiO2 esetén. 

 A fotoáram mellett a kapacitás értéke is változtatható a passziválás végrehajtásával. 

Ennek azonban csökkennie kell a lítium ionok beépítését követően, mivel korábban (19. B ábra) 

a kapacitás nagyobb értékét éppen a hibahelyek jelenlétével, azaz a donorok nagyobb 

mennyiségével hoztuk összefüggésbe. Ezt igazolták a ciklikus voltammetriából meghatározott 

kapacitásértékek is, mely a fehér TiO2 esetén változatlan maradt a passziválási lépést követően, 

míg a fekete TiO2-nál csökkent és kiegyenlítődött a fehérével (27. A ábra). Végezetül a 

hibahelyek, azaz a donorok számának változását Mott-Schottky mérésekkel egyértelműsítettük. 

Passziválás nélkül egy nagyságrend különbség volt mérhető a két elektród donorkoncentrációja 

között (19 A ábra), azonban lítium ionok beépítésével a donorok száma (az illesztett egyenesek 

meredeksége) azonossá vált, tovább bizonyítva a hibahelyek passziválódását (27. B ábra). 

 
27. ábra: (A) 0,0 és 1,0 V között, 100 mV s-1 pásztázási sebességgel felvett ciklikus voltammetriás mérésből 

származtatott kapacitásértékek előkezelés nélkül és 5 perc -1,0 V-os előkezelést követően és (B) Mott-Schottky 

mérés 1 kHz frekvencián. A méréseket argonnal öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában 

végeztük. 
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 A következő lépésben spektroelektrokémiai méréseket hajtottunk végre a fehér és fekete 

TiO2-dal, melynek célja a különböző folyamatok hatására bekövetkező spektrális változások 

vizsgálata volt. Ezekben a kísérletekben nagyon lassan pásztáztuk a potenciált és párhuzamosan 

mértük az áramot, illetve a fényelnyelésbeli változásokat. Az első redukciós félciklusban 

mindkét elektród esetén két katódos csúcs megjelenését tapasztaltuk (28. ábra). Ezek közül az 

egyik azonos potenciálnál jelent meg a minta típusától függetlenül, -1,2 V-os indulással. Ez a 

csúcs az xLi+ + Ti(IV)O2 + xe– → LixTi(III)O2 reakcióhoz kapcsolódik, ami a TiO2 elektrokémiai 

redukciója.148 A -1,2 V-nál negatívabb potenciáloknál egy széles elnyelés jelent meg a látható 

és közeli infravörös tartományban (29. A és C ábra), ami a vezetési sávban megjelenő szabad 

elektronokhoz köthető. Ezzel párhuzamosan abszorbanciacsökkenés volt mérhető a TiO2 

gerjesztéséhez szükséges hullámhosszaknál, azaz a közeli UV tartományban.100 A másik, 

pozitívabb potenciáloknál megjelenő katódos csúcs az oldatban lévő oxigén redukciójának és a 

Ti(III) hibahelyek elektronokkal történő betöltésének együttese,98 melynek hatása szintén 

megmutatkozott az elnyelési spektrumon (29. B és D ábra).  

 

28. ábra: Spektroelektrokémiai mérések: az első redukciós félciklus a (A) fehér és (B) fekete TiO2 esetén, együtt 

ábrázolva az 580 nm-en történő spektrális változással. A méréseket oxigénnel öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 

acetonitriles oldatában végeztük 0,0 és -1,8 V között, 1 mV s-1 pásztázási sebességgel. 

  Ha összehasonlítjuk az első redukciós csúcsokat és az azzal párhuzamosan történő 

spektrális változásokat a fehér és fekete TiO2 esetén, két fontos megállapítást tehetünk (28. 

ábra): (i) a katódos áram növekedésével az 580 nm-en mérhető abszorbancia is növekszik 

egészen az elektrokémiai redukció megindulásáig és (ii) a fekete TiO2 esetén ez a csúcs 

pozitívabb potenciálnál indul, ezzel együtt jóval nagyobb abszorbanciaváltozást eredményez, 

mint az a fehér TiO2-nál tapasztalható. 
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29. ábra: UV-látható abszorbanciakülönbség spektrumok különböző potenciálokon a (A, B) fehér és (C, D) fekete 

TiO2 esetén. A méréseket oxigénnel öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük. 

 A különböző potenciálokon esetlegesen bekövetkező szerkezeti változások kimutatására 

in situ Raman spektroelektrokémiai méréseket végeztünk. A fehér TiO2 spektrumain megjelenő 

Raman csúcsok mindegyike azonosítható, ezek az anatáz,149 a rutil150 és az elektrolit oldat151,152 

rezgéseihez kapcsolódnak (30. A ábra). A fekete TiO2 esetén kicsit kiszélesedve ugyan, de 

megtalálhatók ugyanezen Raman csúcsok, azonban további kisebb sávok jelenléte is 

megfigyelhető, melyek nem rendelhetők a TiO2 egyik polimorfjához sem (30. B ábra). Ez azzal 

magyarázható, hogy a hidrogén atmoszférában történő hőkezelés hatására olyan szerkezeti 

rendellenességek jönnek létre a TiO2-ban, melyek képesek aktiválni egyébként tiltott Raman 

átmeneteket.17 

Az elektrokémiai redukció megindulásáig (-1,2 V-ig) egyik minta esetén sem 

tapasztaltunk változást a Raman spektrumokban (30. A és B ábra). Ez igazolja, hogy az ennél 

pozitívabb potenciáloknál megjelenő áram és abszorbancianövekedés nem a TiO2 kémiai 
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átalakulásához kapcsolódik. Amennyiben a potenciált negatív irányban tovább növeljük, több 

változás is detektálható (30. C és D ábra), ami a TiO2 tetragonálisból ortorombos 

fázisátalakulásával van összefüggésben.153–155 

 

30. ábra: in situ Raman spektroelektrokémiai mérés a (A,C) fehér és (B,D) fekete TiO2 esetén a (A,B) -0,25 és -

1,15 V-os, valamint a (C,D) -1,15 és -1,55 V-os potenciáltartományban, 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles 

oldatában. 

 Összegezve egy ábrán minden optoelektronikai változást, kísérleti módszerek 

segítségével megszerkesztettük a fehér és fekete TiO2 energiasáv-szerkezet diagramját (31. 

ábra). Ezek alapja az UPS mérésekből meghatározott vegyértéksáv pozíciója, illetve az annak 

betöltöttségét szemléltető állapotsűrűség görbe, mely mutatja, hogy a vegyértéksáv felett is 

mérhető elektronsűrűség. A vegyértéksáv pozíciójának és a Tauc analízisből meghatározott 

tiltott sáv szélességének ismeretében számolható volt a vezetési sáv pozíciója. Mindezek után 

az ábrán jelöltük a simasáv potenciált (kék szaggatott vonal), az oxigén redukció indulási 

potenciálját (narancssárga szaggatott vonal), valamint a spektrális változásokért felelős optikai 

átmenetet (piros nyíl). A zöld részek a Ti(III) hibahelyeket szemléltetik a tiltott sávon belül, 
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melyek szakirodalmi adatok alapján a vezetési sáv alatt a 0,75 és 1,18 eV közötti 

energiatartományban helyezkednek el.156 Ezen pozíció helyességét az Ar+ bombázást követően 

mért UPS spektrum is igazolta (16. C ábra). A sávelhajlás jelensége miatt az elektronok elvileg 

csak a simasáv potenciálnál negatívabb értékeknél juthatnak a félvezető/elektrolit határfelületre. 

A fehér TiO2 esetén ez volt megfigyelhető (31. A ábra), azonban a fekete TiO2-nál az oxigén 

redukciója ennél már jóval korábban megindult (31. B ábra). Ez arra enged következtetni, hogy 

a potenciál segítségével elektronokkal feltöltött hibahelyek katalitikus aktivitást mutatnak a 

redukciós folyamatokban. 

 

31. ábra: Energiasáv-szerkezet diagram a (A) fehér és (B) fekete TiO2 esetén, a Ti(III) hibahelyek pozícióival 

együtt (zöld területek). A simasáv potenciál (kék szaggatott vonal), az oxigén redukció indulási potenciálja 

(narancssárga szaggatott vonal), valamint a spektrális változásokért felelős optikai átmenet (piros nyíl) szintén 

jelölve vannak a diagramon. A kitöltött részek az állapotsűrűség görbéket (DOS) mutatják. 

 Az optikai változások pontosan ott váltak megfigyelhetővé, ahol az oxigén redukció 

elindult a különböző elektródok esetén (-0,7 V a fehér és -0,45 V a fekete TiO2-nál). Mint az 

látható a 29. B és D ábrán, az abszorbancia széles hullámhossztartományban növekszik a TiO2 

elektrokémiai redukciójának megindulásáig, azonban ezen elnyelésnek 580 nm-nél (2,14 eV-

nál) maximuma van. A széles elnyelés megjelenése nem meglepő, mivel számottevő 

elektronsűrűség mérhető mind a vegyértéksáv pozíciója alatt, mint pedig felett, így a 

gerjesztésre nagyon sok hullámhossz megfelelő lehet. Ezt igazolták a felületi fotofeszültség 

spektroszkópiás mérések is (32. ábra), melyek alapján az elektron-lyuk párok létrehozásához 
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szükséges legkisebb energia a fehér TiO2 esetén 1,61 eV, míg a fekete TiO2-nál 1,40 eV. A 

kérdés már csak az, hogy milyen összefüggés van az oxigén redukció elindulása és az 

abszorbanciaváltozás között. Amint az említett reakció elkezdi fogyasztani az elektronokat a 

hibahelyekről, elkezdődhet ezen elektronok pótlása a fény általi gerjesztés útján. Ez 

abszorbancianövekedés formájában jelenik meg a spektroelektrokémiai mérések során és 580 

nm-nél maximumot mutat, ami pontosan a vegyértéksávból a Ti(III) hibahelyekre történő 

átmenet energiájával egyezik meg. 

 

32. ábra: Felületi fotofeszültség spektroszkópiás mérések a (A) fehér és (B) fekete TiO2 esetén. 

 Végső lépésként az elektrolitban lévő lítium kationokat tetrabutilammónium ionokra 

cseréltük annak bizonyítására, hogy valóban a lítium ionok felelősek a hibahelyek 

passziválásáért. Ezen kationok nagy mérete miatt az interkaláció lehetőségét kizárhattuk, így 

vizsgálni tudtuk a fotoelektrokémiai tulajdonságokat a hibahelyek jelenlétében. Ebben az 

esetben a fehér és fekete TiO2 fotoáramai között jóval nagyobb különbség volt megfigyelhető 

(33. ábra). Fontos kihangsúlyozni, hogy a fehér TiO2 maximális fotoárama ugyanúgy ~3,4 mA 

cm-2 volt, mint a lítium ionokat tartalmazó oldatban, a kationcsere erre nem volt hatással. A 

nagyobb különbség oka tehát a fekete TiO2 fotoáramában keresendő, ezen oldatban ugyanis a 

korábbiakban említett egyik passziválási lépés sem ment végbe. 
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33. ábra: A fehér és fekete TiO2 fotovoltammogramjai. A méréseket argonnal öblített 5 V/V% metanolt tartalmazó 

1,0 M koncentrációjú Bu4NClO4 acetonitriles oldatában végeztük, fényforrásként UV-lámpát alkalmazva 100 mW 

cm-2 intenzitással. A pásztázási sebesség 2 mV s-1, míg a periodikus megvilágítás frekvenciája 0,1 Hz volt. 

 Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen változást okoz az elektrolit tízszeres hígítása a 

fotoelektrokémiai tulajdonságokra (34. ábra), azaz, hogy az ionerősségnek van-e bármiféle 

hatása az említett sajátságokra. Hasonló különbségeket tapasztaltunk a minták között: (i) a 

hibahelyek passziválása nem megy végbe tetrabutilammónium kationok jelenlétében (34. C 

ábra), (ii) a hibahelyek passziválása két lépésben történik lítium ionok jelenlétében, (iii) a lítium 

ionok koncentrációja nincs hatással a relatív fotoáram növekedésre (34. B ábra). Az egyetlen 

különbség, amit az ionerősség csökkenése okozott, hogy ebben az esetben nagyobb fotoáramok 

voltak mérhetők mindkét elektród esetén (34. A ábra). 

 

34. ábra: (A) A fehér és fekete TiO2 fotovoltammogramjai 5 V/V% metanolt tartalmazó 0,1 M koncentrációjú 

LiClO4 acetonitriles oldatában. A pásztázási sebesség 2 mV s-1, míg a periodikus megvilágítás frekvenciája 0,1 Hz 

volt, fényforrásként UV-lámpát alkalmazva 100 mW cm-2 intenzitással. (B) Relatív fotoáram növekedés hét 

egymást követő fotovoltammogram felvétele során, -0,4 V-tól indulva a két különböző koncentrációjú LiClO4 oldat 

esetén. (C) A fekete TiO2 -1,0 V-os előkezelését követően elért maximális fotoárama (j) leosztva a fehér TiO2 

maximális fotoáramával (j0) az adott elektrolitban. 
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 Végezetül meg kell említeni, hogy a TiO2 hibahelyeinek száma nemcsak a hőkezelési 

atmoszféra változtatásával szabályozható, hanem az adott atmoszférában történő hőkezelés 

körülményeivel is, azaz annak idejével és hőmérsékletével egyaránt. Azonban például 

levegőben történő hőkezelés esetén, csak a hőmérsékletet változtatva a hibahelyek jellege 

teljesen eltér a korábban ismertetett Ti(III) hibahelyektől. A félvezetők esetén általánosságban 

elmondható, hogy a hordozóra történő felvitel után azért alkalmazunk hőkezelést, hogy annak 

kristályosságát növeljük. Azonban, ha a hőkezelés ideje vagy hőmérséklete nem megfelelő a 

tökéletesen kristályos fázisok kialakulásához, akkor a visszamaradó amorf részek szintén 

befolyásolhatják a félvezető sajátságait, hibahelyekként szerepelhetnek. Ennek 

tanulmányozására az oldatban lévő oxigén redukcióját használtuk indikátorként (35. ábra). 

Ahogy a korábbiakban is, a hibahelyek növekvő száma a redukció indulási potenciáját 

pozitívabb értékek felé tolta el. A levegőben történő hőkezelésnél a 200 és 300 oC közötti 

hőmérséklettartományban a hibahelyek száma nőtt a hőmérséklettel, ahogy az várható is a 

nagyobb energiabefektetés következményeként. 350 oC-t elérve azonban azok száma 

drasztikusan csökkent, mivel ezen hőmérsékleten már végbemegy a TiO2 kristályosodása, ami 

az amorf részek részleges vagy teljes eltűnését eredményezi. Ezen hőmérséklettől a hibahelyek 

száma már csak a hőkezelési atmoszféra változtatásával befolyásolható. 

 

35. ábra: Lineáris voltammetriás mérés a különböző módon készített TiO2 elektródokkal oxigénnel öblített 1 M 

koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában, 1 mV s-1 pásztázási sebességgel. 

5.2. A CuI-ban jelenlévő hibahelyek hatása annak optoelektronikai sajátságaira 

A CuI rétegeket a forgatva bevonás technikát alkalmazva vittük fel az ITO elektródok felületére. 

Ezzel a módszerrel egy vékony (700-750 nm) CuI film alakult ki a hordozón, azonban a 
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borítottság nem volt tökéletes, a SEM felvételen kisebb lyukak figyelhetők meg (36. A ábra). 

Ezek után UV-látható spektrumokat vettünk fel a hőkezelés nélküli, illetve 10 perces 150 oC-on 

történő hőkezelésnek kitett elektródokra (36. B ábra). A hőkezelés után két éles csúcs 

megjelenését tapasztaltuk az abszorbanciaspektrumon 337 és 407 nm-en, melyek a CuI-ban lévő 

excitonok fényelnyeléséhez köthetők.54,69 Ezen kívül egy széles abszorpciós sáv is 

megfigyelhető volt a spektrumokon ~600 nm-től kezdődően, mely a CuI kristályszerkezetében 

lévő jód vakanciákhoz köthető. Ezek hibahelyekként szerepelnek a vegyértéksáv pozíciója 

felett, emiatt lehetőség van a sávpozíciók közötti gerjesztésnél kisebb energiájú átmenetekre is. 

A Tauc analízis segítségével meghatározott tiltott sáv szélessége egy direkt átmenetre 3,01 eV-

os értéknek adódott, mely jó egyezést mutat a szakirodalmi adatokkal.38,71 Fotoelektrokémiai 

méréseket végeztünk az elkészített rétegek fotoaktivitásának vizsgálatára napfény szimulátort 

alkalmazva mind argonnal, mind pedig oxigénnel öblített oldatban (36. C ábra). A megjelenő 

negatív fotoáramok, illetve a fotovoltammogram alakja egy tipikus p-típusú félvezetőre 

jellemző. A fotoáram ~0,2 V-tól vált megfigyelhetővé és a tüskés áramtranziensek jelezték a 

töltéshordozók jelentős rekombinációját. A CuI fotoáramai kisebbek voltak összehasonlítva a 

Cu2O-ra jellemző irodalmi értékekkel, ami túlnyomórészt a CuI nagyobb tiltott sávjával lehet 

összefüggésben (3,01 eV vs. 2,20 eV).76 Az argonnal öblített oldatban mérhető elhanyagolható 

áramokhoz képest oxigén jelenlétében lényegesen nagyobb fotoaktivitás volt megfigyelhető, 

ami igazolja, hogy a CuI képes redukálni az elektrolit oldatban oldott oxigént a fény által 

generált elektronok segítségével. 

 

36. ábra: (A) SEM felvétel egy hőkezelt CuI elektródról. (B) A CuI UV-látható abszorbanciaspektrumai 10 perc 

150 oC-os hőkezelés előtt és után. (C) A hőkezelt CuI fotovoltammogramja argonnal, illetve oxigénnel öblített 0,1 

M koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatában, fényforrásként UV filterrel ellátott napfény szimulátort 

alkalmazva 100 mW cm-2 intenzitással. A pásztázási sebesség 1 mV s-1, míg a periodikus megvilágítás frekvenciája 

0,05 Hz volt. 

 A CuI-dal végrehajtott első spektroelektrokémiai kísérletek a stabilitási 

potenciáltartomány meghatározását szolgálták. A potenciált 0,0 V-tól változtattuk először 
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negatív (37. A ábra), majd pedig pozitív (37. B ábra) irányban. A negatív 

potenciáltartományban egy redukciós csúcs jelent meg ~-0,6 V-os indulással, mely a Cu(I) + e− 

→ Cu(0) folyamathoz kapcsolódik.94 Az oxidációs szakaszban szintén egy széles csúcs volt 

megfigyelhető ~0,8 V-tól, jelezve a 2CuI → 2Cu(I) + I2 + 2e− reakció végbemenetelét, majd ezt 

követően a Cu(I) oxidációját. Ezen reakciók lejátszódását spektrális változások követték, 

melyek egyértelműen igazolták a CuI réteg tönkremenetelét (37. C és D ábra). 

 A potenciál függvényében bekövetkező elnyelésbeli változások szemléltetésére az első 

redukciós, illetve oxidációs félciklust együtt ábrázoltuk a 407 nm-en mérhető 

abszorbanciaértékekkel, azaz a CuI-ban lévő excitonok fényelnyelésével (37. A és B ábra). 

Mindkét esetben az abszorbancia nagyon gyors csökkenése volt megfigyelhető a töltésátviteli 

folyamat végbemenetelekor, jelezve a felvitt félvezető réteg kémiai átalakulását. Az anódos 

félciklus során, még a Faraday folyamat megindulása előtt (0,2 és 0,4 V között) azonban egy 

nem várt, kisebb mértékű csökkenést tapasztaltunk az excitonelnyelésben (37. B ábra). Ezen 

érdekes észrevétel miatt további spektroelektrokémiai méréseket végeztünk a CuI stabilitási 

tartományán belül, azaz a -0,2 és 0,6 V közötti potenciálablakban. Annak bizonyítására, hogy 

ezen tartományon belül a CuI valóban stabil, SEM képeket készítettünk a két határpotenciálon 

történő 10 perces polarizációt követően és összehasonlítottuk azokat egy frissen készített 

rétegével (38. ábra). Egyik esetben sem tapasztaltunk változást a CuI morfológiájában. 
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37. ábra: Hőkezelt CuI rétegekkel végrehajtott spektroelektrokémiai mérések (A,C) a redukciós és (B,D) az 

oxidációs félciklus során. Az (A) és (B) ábra az áram és a 407 nm-es excitonelnyelés, míg a (C) és (D) ábra a teljes 

abszorbanciaspektrum változását mutatja a potenciál függvényében. A méréseket argonnal öblített 0,1 M 

koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatában végeztük. 

 

38. ábra: SEM felvételek a (A) frissen készített, illetve a (B) -0,2 V-on és (C) +0,6 V-on történő 10 perces 

előkezelés utáni CuI elektródokról. 

 A ciklikus voltammogramon megjelenő katódos áram a stabilitási tartományon belül 

(0,2 V körül) ezek alapján a vegyértéksávhoz közeli hibahelyek elektronokkal történő 

feltöltéséhez kapcsolódik (39. A ábra).97,98 Az eredetileg lyukakat tartalmazó hibahelyek 

elektronokkal történő lefedése az excitonok nagyobb valószínűségű képződéséhez vezet, ami az 
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excitonelnyelés növekedésében is megnyilvánul (39. B ábra). Ezt az elnyelést ezután három 

voltammetriás cikluson keresztül követtük, mely során egy reverzibilisen ismétlődő változást 

láttunk (39. C ábra). Ezen kívül az alapvonal folyamatos, minden hullámhosszon észrevehető 

növekedését tapasztaltuk az időben, ami a morfológia minimális módosulásából adódó 

fényszórási sajátságok változásához köthető. Fontos azonban kiemelni, hogy az előbb említett 

elnyelésbeli reverzibilitás csakis kizárólag 407 nm-en volt megfigyelhető. Még érdekesebb 

észrevétel volt, hogy a hőkezelés nélküli minta esetében ugyanúgy megjelent az excitonok 

elnyeléséhez kapcsolódó csúcs a negatív potenciáltartományban, majd annak teljes eltűnése volt 

mérhető kellően pozitív értékeknél (39. B beillesztett ábrája).157 Ez azt jelenti, hogy a 

hőkezelés alkalmazásával igazából az elektronok hibahelyekre történő termikus gerjesztése 

valósul meg, melyek teljes kiürítése ezután még negatív potenciálokkal sem hajtható végre. 

 

39. ábra: Hőkezelt CuI rétegekkel végrehajtott spektroelektrokémiai mérések a stabilitási potenciáltartományon 

belül: (A) ciklikus voltammetria 5 mV s-1 pásztázási sebességgel; (B) a spektroelektrokémiai mérés során felvett 

UV-látható spektrumok 0,6, -0,2, majd ismét 0,6 V potenciálon, illetve a beillesztett ábrán ugyanez egy hőkezelés 

nélküli réteggel; (C) a spektroelektrokémiai mérés során bekövetkező abszorbanciaváltozás három különböző 

hullámhosszon és három cikluson keresztül; (D) in situ Raman spektroelektrokémia. A méréseket argonnal öblített 

0,1 M koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatában végeztük. 
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 Mindezek után in situ Raman spektroelektrokémiai méréseket végeztünk. Ezen 

kísérletek végrehajtásakor a spektrumokat véletlenszerű sorrendben vettük fel a -0,2 és 0,6 V-

os tartományban, ezzel is vizsgálva a töltéshordozók reverzibilis injektálását a hibahelyekre, 

illetve azok hibahelyekről történő eltávolítását. A Raman spektrumokon megfigyelhető 

mindhárom sáv a CuI-hoz köthető.158,159 A potenciál növelésével egy fokozatos 

intenzitásnövekedést tapasztaltunk a CuI két, negatív potenciálokon kevésbé hangsúlyos rezgési 

állapotában (99 és 167 cm-1) azon a potenciáltartományon (0,2 és 0,5 V között), ahol az 

abszorbanciaváltozást mértük (39. D ábra). Az irodalomban találtunk olyan tanulmányokat, 

ahol a hőmérséklet változtatása ugyanilyen hatással volt a CuI Raman spektrumára.158,159 Az 

alacsony hőmérsékleten felvett spektrum ugyanolyan volt, mint a negatív potenciálon felvett 

spektrum esetünkben, míg a magasabb hőmérsékleten rögzített a pozitív potenciálon mért 

spektrumhoz hasonlított. Ez azzal magyarázható, hogy amint kiürítjük a hibahelyeket a pozitív 

potenciál segítségével, nő a rendezetlenség, ami új rezgési módok megjelenését eredményezi a 

Raman spektrumon. 

 A CuI elektromos tulajdonságainak megismerése érdekében EIS méréseket végeztünk. 

A töltésátviteli ellenállás változott a potenciál függvényében, amit kvalitatívan jelzett a Bode-

diagram alakjának változása is (40. A ábra). A pontos számértékek meghatározása érdekében 

azonban illesztettük a felvett spektrumokat. A negatív potenciáloknál a töltésátviteli ellenállás 

meredek növekedése volt megfigyelhető (40. B ábra), ami nem meglepő, mivel ebben az 

esetben a lyukakat tartalmazó hibahelyek le vannak fedve elektronokkal, így nem tud szabad 

töltéshordozó a felületre jutni. Az elektromos sajátságok ezen változása azonban negatívabb 

potenciáloknál volt megfigyelhető (-0,10 és 0,15 V között), mint az optikai változások. Ennek 

oka, hogy az elektromos tulajdonságok nagyon érzékenyek a szabad töltéshordozók 

megjelenésére a hibahelyeken, míg a spektrális sajátságok kevésbé. Mindezek után Mott-

Schottky mérés segítségével meghatároztuk a CuI simasáv potenciálját három különböző 

frekvencián, mely 0,14  0,03 V-nak adódott (40. C ábra). Ez jó egyezést mutatott a fotoáram 

indulásából becsülhető értékkel (36. C ábra). Ezen értéknél pozitívabb potenciálnál a 

vegyértéksávban lévő lyukak spontán módon a felületre juthatnak, ami magyarázatot ad az 

ellenállás minimális értékére, majd annak állandóságára ezen potenciál elérése után. Ettől 

kezdve a hibahelyek kiürítéséből származó szabad lyukak szerepe elhanyagolhatóvá válik az 

elektromos tulajdonságok alakulásának szempontjából. 
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40. ábra: Hőkezelt CuI elektróddal végrehajtott EIS mérések: (A) Bode-diagramok különböző potenciálokon, (B) 

töltésátviteli ellenállás potenciálfüggése és (C) Mott-Schottky mérés három különböző frekvencián. A méréseket 

argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatában végeztük. 

 Kelvin probe mikroszkópia segítségével megszerkesztettük a CuI energiasáv-szerkezet 

diagramját. A vegyértéksáv pozícióját (-5,24 eV) atmoszférikus fotoemissziós spektroszkópia 

módszerével határoztuk meg (41. A ábra), melyből az állapotsűrűség görbét is származtatni 

tudtuk. Ezt szintén tartalmazza a sávdiagram és mutatja, hogy a vegyértéksáv felett is mérhető 

elektronsűrűség. Kontaktpotenciál-különbség mérésével (41. B ábra) megkaptuk a CuI Fermi 

szintjét (-5,09 eV), mely közel fekszik a vegyértéksávhoz, jelezve, hogy egy p-típusú 

félvezetővel van dolgunk. A vegyértéksáv pozíciójának és a Tauc analízisből meghatározott 

tiltott sáv szélességének (3,01 eV) ismeretében számolni tudtuk a vezetési sáv pozícióját (-2,23 

eV).69,160,161 

 

41. ábra: Hőkezelt CuI elektróddal végrehajtott (A) atmoszférikus fotoemissziós spektroszkópiás és (B) 

kontaktpotenciál-különbség mérés. 

Jelölve a CuI stabilitási potenciáltartományát, valamint az észlelt változások helyét a 

sávdiagramon, fontos következtetéseket tudtunk levonni (42. ábra). A hibahelyek elektronokkal 

történő reverzibilis betöltése és kiürítése felelős az optikai és elektromos tulajdonságok 
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változásáért. A mélyebben fekvő hibahelyek felelősek az elektromos, míg a vegyértéksávhoz 

közelebb fekvő hibahelyek okozzák az optikai változásokat. 

 

42. ábra: A hőkezelt CuI energiasáv-szerkezet diagramja az állapotsűrűség görbével (DOS) és a stabilitási 

potenciáltartománnyal együtt. A spektrális és elektromos változások szintén jelölve vannak az ábrán. 

 Ha összehasonlítjuk a 42. ábrán lévő korróziós potenciálokat a vegyérték- és vezetési 

sáv pozícióival, akkor megállapíthatjuk, hogy a CuI esetén kizárólag a katódos fotokorrózió 

mehet végbe, és ennek termodinamikai hajtóereje nagy (a vezetési sáv 2,01 V-tal negatívabban 

helyezkedik el, mint a CuI redukciós korróziós potenciálja). Ezzel ellentétben, a 

fotoelektrokémiai stabilitási vizsgálatok során nem észleltünk fotoáram csökkenést egy 8 órás 

fotoelektrolízis során, sőt kis mértékű növekedés volt megfigyelhető a felületi érdesedés 

következtében (43. A ábra). Ezen kívül a hosszútávú mérést követően nem tapasztaltunk 

változást az XRD (43. B ábra), a reflektancia (43. C ábra) és a Raman spektrumokban (43. D 

ábra), valamint az elemi összetételben sem (3. táblázat). 
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43. ábra: Hőkezelt CuI (A) 8 órás fotoelektrokémiai mérése -0,05 V potenciálon oxigénnel öblített 0,1 M NaNO3 

vizes oldatában, fényforrásként UV filterrel ellátott napfény szimulátort alkalmazva 100 mW cm-2 intenzitással; 

(B) XRD spektrumai a fotoelektrolízis előtt (fekete) és után (piros); (C) diffúz reflexiós spektrumai a 

fotoelektrolízis előtt (fekete) és után (piros); (D) Raman spektrumai a fotoelektrolízis előtt (fekete) és után (piros). 

3. táblázat: Hőkezelt CuI energiadiszperzív röntgen elemanalízise a fotoelektrolízis előtt és után. 

 

 A CuI hosszútávú fotoelektrokémiai stabilitása még inkább meglepő, ha azt 

összehasonlítjuk oxid párjával, a Cu2O-dal. Ugyan a Cu2O katódos korróziójának 

termodinamikai hajtóereje (1,26 V) jóval kisebb (44. ábra), mégis nagyon gyors fotokorróziót 

szenved ugyanilyen körülmények között.79,94 Ennek oka a korrózió kinetikájában keresendő, 

mely szilárdtestfizikai megfontolásokkal hozható összefüggésbe. A réz lapcentrált köbös 

szerkezettel rendelkezik, ami nagyon hasonló a Cu2O köbös szerkezetével. Ehhez képest a 

tanulmányozott CuI wurtzit szerkezetű, melynek szimmetriája teljesen eltér az előzőekétől. 
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Emiatt azt gyanítjuk, hogy a Cu2O instabilitása a katódos korróziós termékének (Cu) szekezeti 

hasonlóságával magyarázható. Ezzel ellentétben a CuI esetén fellelhető szerkezeti 

különbözőség kinetikailag gátolja a fotokorróziót. 

 
44. ábra: A CuI és Cu2O vegyérték- és vezetési sávjainak pozíciói, illetve ezen anyagok stabilitási 

potenciáltartományai. 

5.2.1. A potenciál hatása a CuI-ban gerjesztett excitonok élettartamára 

A CuI-ban lévő excitonokat a fény általi gerjesztés hozza létre. Ezen gerjesztésre már az 

mérésekhez alkalmazott folytonos fehér fény (próba) is képes lehet, azonban az így létrehozott 

excitonok mennyisége lényegesen kisebb, mint a nagyobb energiájú gerjesztő lézerimpulzus 

(pumpa) esetén. A pumpa hatására az alapállapot betöltöttsége csökken, ami negatív 

abszorbanciaváltozásban nyilvánul meg. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit a pumpa 

gerjeszt, azt már a próba nem tudja, ez pedig hiányként jelenik meg az elnyelési spektrumon. A 

407 nm-en megjelenő negatív abszorbanciaváltozás tehát a gerjesztő lézerimpulzussal 

létrehozott excitonok számának megnövekedésével, míg ennek eltűnése, azok megszűnésével 

van kapcsolatban. Az alapállapotú exciton a legkisebb energiakülönbséggel elválasztott lyuk-

elektron párt jelenti, melyek között kölcsönhatás van (AE2 a 45. ábrán). A gerjesztett excitonok 

esetén ehhez képest a töltéshordozók közötti energiakülönbség nagyobb, de a nagy exciton 

kötési energia (62 meV) miatt még ez sem elegendő a szabad töltéshordozók kialakulásához 

(AE1 a 45. ábrán). Korábbi tanulmányok alapján a félvezetők excitonelnyelése reverzibilisen 

modulálható a potenciál változtatásával, melynek oka az excitonok fokozott szeparációja 

és/vagy a tiltott sávon belül elhelyezkedő energianívók töltéshordókkal történő 
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betöltése.157,162,163 Ezen ismeretek felhasználásával megvizsgáltuk a CuI gerjesztett állapotának 

dinamikáját elektrokémiai potenciál alkalmazása mellett. Első lépésben arra voltunk kíváncsiak, 

hogy az elektrolit jelenlétének van-e bármiféle hatása a felvett tranziens abszorpciós (TA) 

spektrumokra (46. A és B ábra). Azt tapasztaltuk, hogy elektrolit oldatban mérve a létrehozott 

abszorbanciaváltozás lecsengése lassabban megy végbe (46. C ábra), mely az elektromos 

kettősréteg jelenlétével van összefüggésben. 

 

45. ábra: A hőkezelt CuI-ban a pumpa impulzus hatására létrehozott alap és gerjesztett állapotú excitonok 

sematikusan ábrázolva. 

 
46. ábra: A hőkezelt CuI TA spektrumai: (A) vákuumban (elektrolit nélkül) és (B) argonnal öblített 0,1 M 

koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános oldatában nyitott áramköri potenciálon. (C) A 412 nm-en mért tranziens 

abszorbanciaváltozás kinetikai profilja elektrolit hiányában és jelenlétében. 

A CuI TA spektrumai két indukált abszorpciós (IA) (IA1 399 nm-en és IA2 419 nm-en), 

valamint két, az alapállapot elnyeléséhez tartozó (AE) sávot (AE1 407 nm-en és AE2 412 nm-

en) tartalmaztak (47. A ábra). A nagyobb energiáknál megjelenő IA1 sáv az alapállapotú 

excitonok, míg az IA2 az úgynevezett forró (gerjesztett állapotú) excitonok további gerjesztését 

jelzi (45. ábra).164 A két AE sáv jelenlétére egy elfogadható magyarázat a könnyű (AE2) és 

nehéz (AE1) lyukakból álló excitonok létezése, mely az anyag szerkezeti deformációinak 

következménye.165 A kettő közötti energiakülönbség irodalmi adatok alapján 20 meV.165 Az 
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általunk mért TA spektrumokból a két AE sáv között 30 meV-os különbséget számoltunk, mely 

alátámasztja a fenti magyarázatot. 

 

47. ábra: (A) Hőkezelt CuI időbontott TA spektrumai argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú Bu4NPF6 

diklórmetános oldatában 387 nm-es gerjesztő lézerimpulzust (4 J cm-2) követően, +0,2 V potenciálon. (B) A 412 

nm-en mért tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilja a potenciál függvényében. (C) A kinetikai profilok 

monoexponenciális illesztésével meghatározott élettartamok potenciálfüggése. A hibahatárok három különböző 

elektród mérésére vonatkoznak. 

 Amíg a beérkező fény túlnyomó része excitonok gerjesztésére fordítódik, mely 

folyamatot ezek rekombinációja követ (4. és 5. egyenlet), töltésszeparáció is bekövetkezhet (6. 

egyenlet). Ez utóbbi folyamat különösen elektrolit oldat jelenlétében számottevő, melyet a 

gerjesztett állapot hosszabb élettartama is jelez. Ebben az esetben ugyanis a létrehozott szabad 

töltéshordozóknak először relaxálódni kell, majd ismételten egyesülni kötött excitonokká, végül 

pedig rekombinálódni. Ezen lépések megléte az élettartam növekedését vonja maga után. 

 𝐶𝑢𝐼 + ℎ𝑣 → 𝐶𝑢𝐼(ℎ ∙∙∙∙ 𝑒) (4) 

 𝐶𝑢𝐼(ℎ ∙∙∙∙ 𝑒) → 𝐶𝑢𝐼 (5) 

 𝐶𝑢𝐼(ℎ ∙∙∙∙ 𝑒) → 𝐶𝑢𝐼(ℎ + 𝑒) (6) 

 A potenciál hatását az excitonok rekombinációjának kinetikájára úgy vizsgáltuk, hogy 

100 mV-os lépésekben megmértük a CuI TA spektrumait az előzőleg meghatározott 

elektrokémiai stabilitási tartományon belül (0,6 V-tól -0,1 V-ig). Ezen méréseknél az 

egyszerűség kedvéért csak az alapállapotú excitonok kialakulásának és megszűnésének 

potenciálfüggését szemléltetjük (AE2) (47. B ábra). A kinetikai görbék monoexponenciális 

lecsengést mutattak (elsőrendű kinetika), ami az exciton rekombináció (5. egyenlet) és a 

töltésszeparáció (6. egyenlet) eredménye. Ezen monoexponenciális lecsengés időállandója 

megadható az említett két folyamat sebességi együtthatóinak reciprok összegével. Azonban 

fontos újra kihangsúlyozni, hogy az excitonok nagy kötési energiája miatt a töltésszeparáció 
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nem kedvezményezett, ezen folyamat az excitonok nagyon kis hányadánál megy csak végbe.69 

Emiatt az említett lecsengésért főként a rekombinációs folyamat felelős. 

 A potenciált negatív irányban változtatva (0,6 V-tól -0,1 V-ig), egyre gyorsabbá vált a 

tranziens abszorbanciaváltozás megszűnése (47. C ábra). Ez az excitonok élettartamának 5,2 

ps-ról 1,1 ps-ra történő csökkenésében nyilvánult meg. Ennek oka, hogy a növekvő negatív 

potenciálokkal egyre több elektront injektálunk a CuI rétegbe, melyek lépésről lépésre betöltik 

az anyagban lévő, eredetileg lyukakat tartalmazó hibahelyeket. Emiatt az excitonok instabillá 

válnak a potenciál csökkenésével, azok megszűnése egyre gyorsabb lesz. Amíg ez 0,6 és 0,3 V 

között az egyre gyorsabb rekombinációban nyilvánul meg, addig ezen tartománynál negatívabb 

potenciáloknál már egyéb folyamat is hozzájárulhat az excitonok megszűnéséhez (törés a 47. C 

ábrán). Ezek alapja a fény által létrehozott excitonok disszociációja, majd a vegyértéksáv 

közelében ily módon keletkező szabad lyukak elektronokkal való azonnali lefedése. Ez két 

módon történhet: (i) a disszociáció során keletkező szabad töltéshordozók rekombinációjával 

vagy (ii) a külső áramkörből származó elektronokkal. Ennek jelenlétét igazolja a negatív 

potenciáloknál fellelhető maradékabszorbancia a kinetikai görbén (47. B ábra), azaz a 

monoexponenciális lecsengéstől való kismértékű eltérés. Azonban ezen másik komponens 

lecsengéshez való elhanyagolható hozzájárulása miatt minden potenciálon monoexponenciális 

illesztést alkalmaztunk. 

 Ezután megvizsgáltuk, hogy az excitonok élettartama hogyan alakul, ha a potenciált 

ellentétesen, azaz a negatívból a pozitív irányba változtatjuk. Amikor növelni kezdtük a 

potenciált -0,1 V-tól 0,6 V-ig, egy növekvő trend volt megfigyelhető az élettartamban. Az ezen 

méréssorozathoz tartozó TA spektrumok a 48. ábrán láthatók. Az AE2 sáv megszűnésének 0,6 

és 0,0 V-os kinetikai görbéit a csökkenő, illetve növekvő potenciálváltoztatás esetén a 49. A 

ábra mutatja. Elmondható, hogy a fény által létrehozott excitonok élettartama reverzibilisen 

változik a potenciállal, azonban a két mérés között hiszterézis figyelhető meg (49. B ábra). Ez 

a rétegben felhalmozódott töltéshez és/vagy az adott potenciálhoz tartozó egyensúlyi állapot 

lassú eléréséhez köthető. 
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48. ábra: Hőkezelt CuI időbontott TA spektrumai argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú Bu4NPF6 diklórmetános 

oldatában 387 nm-es gerjesztő lézerimpulzust (4 J cm-2) követően (A) +0,6 V, (B) -0,1 V, majd (C) ismét +0,6 V 

potenciálon. 

 

49. ábra: Hőkezelt CuI-ra mért TA spektrum reverzibilitásának vizsgálata a potenciál függvényében. (A) A 412 

nm-en mért tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilok +0,6 és 0,0 V-on csökkenő, illetve növekvő 

potenciálváltoztatás esetén. (B) A kinetikai profilok monoexponenciális illesztésével meghatározott élettartamok 

potenciálfüggése. 

 Az excitonok élettartamában megfigyelhető hiszterézis pontos okának kiderítésére újabb 

megfontolásokra van szükség, melyben segítségünkre lehetnek a perovszkit napelemeknél 

tapasztalt megfigyelések. Ezek esetén ugyanis az áram-feszültség görbe mérését megelőző, 

adott potenciálú előkezelés vagy fénnyel történő megvilágítás nagyban befolyásolja az elérhető 

hatásfokot.166 Ezt elsősorban a napelemekben lévő határfelületeken végbemenő 

töltésfelhalmozódással magyarázzák, melynek eredményeképpen az áram-feszültség görbén 

hiszterézis látható.167 A CuI felületén szintén történhet töltésfelhalmozódás a különböző 

potenciálokon történő előkezelések során, ami hatással lehet az excitonok élettartamára. Ennek 

tanulmányozására a CuI elektródot 10 perces adott potenciálon történő előkezelésnek vetettük 

alá, majd lekapcsoltuk azt a külső áramkörről. Ezután a potenciálkülönbséget a félvezető Fermi 

szintje és a referencia elektród között a nyitott áramköri potenciál (EOCP) mérésével tudtuk 
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követni. Az alkalmazott előkezelésel ideiglenesen eltoltuk a CuI egyensúlyi Fermi szintjét, ezzel 

párhuzamosan pedig megváltoztattuk a lyukakat tartalmazó hibahelyek betöltöttségét (50. 

ábra). 

 A közvetlenül az előkezelés után mérhető EOCP alapján becsülhetővé vált a felhalmozott 

töltéshordozók mennyisége. A hibahelyekre juttatott elektronok vagy lyukak hatására feltöltött 

félvezető lassú kisülése az EOCP időbeli változásában nyilvánult meg. Ennek követésével, 

valamint a különböző időpillanatokban felvett TA spektrumokkal közvetlen információt 

kaptunk a töltésfelhalmozódás excitonok élettartamára gyakorolt hatásairól. 

 

50. ábra: Az adott potenciálon történő előkezelés hatásainak sematikus ábrázolása az EOCP változásán keresztül. 

 A kísérletek során a korábban vizsgált potenciáltartomány (-0,1 V-tól 0,6 V-ig) két 

végpontján végeztük a 10 perces előkezeléseket. A TA spektrumokat a polarizálás 

megszüntetése utáni 500 s-os időtartományban adott időközönként vettük fel. Az 51. A ábrán 

a -0,1 V-os előkezelést követő első és utolsó tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilok 

láthatók. A polarizáció megszüntetése után a töltésfelhalmozódás egyértelmű jelei voltak 
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megfigyelhetők (51. B ábra): (i) a kiindulásinál negatívabb és lassan növekvő EOCP és (ii) az 

excitonok élettartamának csökkenése. A kinetikai profilok illesztéséből származó 

élettartamokat, illetve a mért EOCP értékeket az idő függvényében ábrázolva (51. B ábra), 

azonos tendencia volt látható a két paraméter változásában. Az előkezelés hatása több, mint 100 

s-on keresztül mérhető volt. Amikor a réteget ezután 10 percig 0,6 V-os potenciálon tartottuk, 

ellenkező trend volt megfigyelhető (51. C és D ábra), azonban ez jóval kisebb változásokkal 

járt a reduktív előkezeléshez viszonyítva, ami a meghatározott élettartamok potenciálfüggése 

alapján nem volt meglepő (47. C ábra). Ezen észrevételek alapján elmondható, hogy az 

előkezelésnek két hatása van: (i) befolyásolja az excitonok disszociációját és (ii) betölti/kiüríti 

a CuI-ban jelenlévő hibahelyeket. Negatív potenciál alkalmazásánál a hibahelyre elektronok 

kerülnek, így ebben az esetben az excitonok jelenléte nem kedvezményezett, ami azok 

élettartartamának csökkenésében nyilvánul meg. Amikor megszüntetjük az említett potenciált, 

a hibahelyek lassú kiürülése megy végbe, ami az élettartam eredeti értékének visszaállását vonja 

maga után. Ez a folyamat a Fermi szint vegyértéksáv felé történő lassú eltolódásával jár, ami az 

EOCP növekedésével követhető (50. ábra felső része, 51. A és B ábra). Ezzel szemben pozitív 

potenciálnál a hibahelyek teljesen kiürülnek, a Fermi szint ezzel gyakorlatilag egyenlővé válik 

a vegyértéksáv pozíciójával. Ez kedvez az excitonok jelenlétének, azok élettartama kis 

mértékben megnő. A potenciál megszüntetésével azonban lassan itt is visszaáll az eredeti 

egyensúly, a Fermi szint eltolódásával (az eredeti EOCP elérésével) párhuzamosan valamennyi 

elektron visszajut a hibahelyekre (50. ábra alsó része, 51. C és D ábra). 
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51. ábra: Hőkezelt CuI 412 nm-en mért tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilok 10 perc (A) -0,1 V-os 

és (C) +0,6 V-os előkezelést követő két időpontban. Az EOCP és az élettartam időbeli változása 10 perc (B) -0,1 V-

os és (D) +0,6 V-os előkezelést követően. 

5.2.2. A CuI lyukvezető tulajdonságai perovszkit napelemekben 

A CuI-ot több fotovoltaikus tanulmányban alkalmazták a töltéshordozók szeparációját segítő 

lyukvezető anyagként.54–56,58,168,169 Ezen rendszerekben a fény elnyeléséért felelős anyagból a 

fotogenerált lyukak gyorsan a lyukvezetőbe, míg az elektronok az elektronvezetőbe kerültek, 

ezzel növelve a napelem hatásfokát. Amennyiben csak lyukvezető van jelen a rendszerben, az 

elektronok a fényelnyelő rétegben, ebben az esetben a perovszkitban maradnak (52. A ábra). 

A CuI lyukvezető tulajdonságainak tanulmányozásához CsPbBr3 réteget vittünk fel 

annak felületére. Ahhoz, hogy el tudjuk különíteni a CuI hatását, felvettük a TA spektrumokat 

annak jelenlétében és hiányában. Ezen kísérleteket vákuumban hajtottuk végre 387 nm-es 

gerjesztő lézer alkalmazásával. Az ITO/CuI/CsPbBr3 rendszer időbontott TA spektruma az 52. 

B ábrán, míg a tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilok összehasonlítása a két 

különböző esetben az 52. C ábrán látható. Meg kell jegyezni, hogy a CuI-ban létrehozható 
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excitonok élettartama (~4ps) túl rövid ahhoz, hogy bármilyen formában befolyásolja a CsPbBr3 

gerjesztett állapotának viselkedését. A mérések alapján elmondható, hogy jóval gyorsabb a 

tranziens abszorbanciaváltozás megszűnése CuI jelenlétében (52. C ábra), ami igazolja a 

lyukak gyors elvezetését a CsPbBr3 vegyértéksávjából. Ennek eredményeképpen a gerjesztett 

állapot élettartama lerövidül. Az élettartamokat ebben az esetben a kinetikai profilok 

biexponenciális illesztésével határoztuk meg, melyek értékei a súlyozott átlagokat figyelembe 

véve 38  11 ps-nak és 194  28 ps-nak adódtak a CuI jelenlétében és hiányában. Az 

élettartamok összehasonlítása alapján a lyuktranszfer sebességi állandója ~2,5×1010 s-1. Ezen 

érték azonos a TiO2, mint elektronvezető réteg alkalmazásakor mérhető sebességi állandóval 

(2,28×1010 s-1),170 ami mutatja a CuI hatékony lyukvezető sajátságát. Az eredmények alapján 

tehát elmondható, hogy a CuI alkalmazása előnyös, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy a 

mérések alapján csak a CsPbBr3-ban gerjesztett lyukak CuI-ra történő átjutásáról kapunk 

információt. Amennyiben a hibahelyek jelenléte miatt ezen lyukak felhalmozódnak a CuI-ban, 

akkor ez a napelem hatásfokának, illetve stabilitásának csökkenését eredményezheti. 

 

52. ábra: (A) A CsPbBr3-ban gerjesztett lyukak CuI-ra történő transzportjának sematikus ábrázolása. (B) Az 

ITO/CuI/CsPbBr3 rendszer időbontott TA spektrumai vákuumban, 387 nm-es gerjesztő lézerimpulzust (4 J cm-2) 

követően. (C) A CsPbBr3-ra vonatkozó, 524 nm-en mért tranziens abszorbanciaváltozás kinetikai profilok CuI réteg 

jelenlétében és hiányában. A beillesztett ábra ezen profilok 0 és 200 ps közötti tartományát mutatja. 

5.3. A NiO-ban lévő hibahelyek hatása az optoelektronikai tulajdonságokra 

A CuI-on kívül egy másik p-típusú félvezetőt is megvizsgáltunk, nevezetesen a NiO-ot. Mielőtt 

ismertetnénk ezen félvezetővel elért eredményeinket, fontos megemlíteni, hogy ez miben tér el 

a CuI-tól. Két fontos különbség emelhető ki: (i) a NiO-nak nincs excitonelnyelése és (ii) a 

potenciál változtatásának hatására egy reverzibilis és gyors színváltozással járó elektrokémiai 

folyamat megy végbe a felületén. Főleg a második sajátság miatt kíváncsiak voltunk, hogy vajon 

ebben az esetben is elkülöníthető-e a hibahelyek jelenléte és hatása az elektrokémiai reakciótól. 
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 A NiO rétegeket galvanosztatikus módszerrel választottuk le az ITO elektródok 

felületére, 0,5 mA cm-2 áramsűrűséggel. A folyamat során a potenciál kismértékű csökkenése 

volt megfigyelhető (53. A ábra). Ezt követően egy hőkezelési lépést alkalmaztunk, melynek 

eredményeképpen a hordozón levált fekete nikkel-oxid-hidroxid szinte teljesen elvesztette 

színét (53. B beillesztett ábrája). A kialakult NiO UV-látható abszorbanciaspektruma az 53. B 

ábrán látható, mely egy éles elnyelést mutatott a közeli UV tartományban, valamint további két 

széles sávot a látható és a közeli IR régióban. Ezt felhasználva Tauc analízissel meghatároztuk 

a tiltott sáv szélességét egy indirekt átmenetre, mely 3,50 eV-nak adódott.88 A morfológia 

vizsgálatára SEM képeket készítettünk, melyek egy homogén, erősen pórusos, összekapcsolt 

nanopelyhekből álló réteg kialakulását igazolták (53. C ábra). 

 

53. ábra: (A) A nikkel-oxid-hidroxid galvanosztatikus leválasztási görbéje 0,5 mA cm-2 áramsűrűséggel. (B) A 

hőkezelés után kialakult NiO abszorbanciaspektruma, valamint a beillesztett ábrán a hőkezelés során bekövetkező 

színváltozás szemléltetése. (C) A NiO réteg SEM felvétele. 

 A NiO tanulmányozásának kezdeti szakaszán nemvizes oldatban dolgoztunk. Első 

lépésben a félvezető stabilitási potenciáltartományának meghatározását tűztük ki célul, melynek 

megvalósításához a spektroelektrokémia módszerét választottuk. A ciklikus voltammogramokat 

megvizsgálva, a katódos irányú mérésnél -0,4 V-tól az áram növekedését tapasztaltuk, míg 

anódos irányban 1,5 V-ig lényegi változás nem volt megfigyelhető (54. A ábra). Ezután 

leszűkítettük a potenciálablakot -0,4 és 0,6 V közé, hogy láthatóvá tegyük az egyébként alig 

észrevehető, széles redoxi csúcsokat (54. B ábra). Ezen kevéssé hangsúlyos csúcsok reverzibilis 

felületi folyamat végbemenetelére utalnak, mely a Ni(II) → Ni(III) + e− reakcióhoz köthető.88,171 

Az oxidációs csúcs 0,0 V körül indult, amit nehéz pontosan leolvasni a morfológiából eredő 

nagy kapacitív áram jelenléte miatt. 
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54. ábra: A NiO ciklikus voltammogramjai: (A) a redukciós (fekete) és oxidációs (piros), valamint (B) egy köztes, 

kisebb potenciáltartományban felvett ciklus. A méréseket argonnal öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 

acetonitriles oldatában végeztük 5 mV s-1 pásztázási sebességgel. 

 A potenciodinamikus mérések során megvalósuló elektrokémiai folyamatok 

szemléltetésére megvizsgáltuk a párhuzamosan bekövetkező spektrális változásokat. Ezen 

kísérletekben a nyitott áramköri potenciálon rögzített spektrumhoz viszonyítottunk, így 

könnyen megfigyelhetővé váltak a potenciálváltoztatás hatására végbemenő legkisebb 

változások is. A negatív irányú pásztázásnál az áram -0,4 V-tól kezdett növekedni (54. A ábra), 

ezzel ellentétben az abszorbancia az említett potenciálig csökkent, majd ezt követően állandó 

értéket vett fel (55. A ábra). Ez azzal magyarázható, hogy mivel a NiO előállítása során a 

hőkezelési lépés levegő atmoszférában történt, a minta felülete a Ni(II) mellett nyomokban 

Ni(III) ionokat is tartalmaz. Ennek jelenléte a NiO halvány barna színében is megmutatkozott. 

Ez a szín a potenciál negatív irányú változtatásával fokozatosan halványodott, majd -0,4 V-nál 

az elektród teljesen átlátszóvá vált. A ciklikus voltammogramon megfigyelhető áram ezen 

potenciál elérése után tehát nem a NiO átalakulásával van kapcsolatban, ez valószínűleg az 

oldatban maradó oxigén redukciójának következménye. A pozitív irányú pásztázásnál egy 

folyamatos abszorbancianövekedés jelentkezett a potenciál függvényében (55. B ábra), ami a 

felület oxidációjához volt köthető. Ezzel párhuzamosan az elektród színe is egyre barnább lett. 

Az elnyelés jellege ellentétes előjellel ugyan, de mindkét irányban azonos, ami igazolja, hogy a 

végbemenő folyamat megegyezik. Negatív irányban tehát a Ni(III) eltűnése, míg pozitív 

irányban annak mennyiségének fokozatos növekedése okozza a spektrális változásokat. Az 

optikai sajátságok potenciálfüggésének szemléltetésére a 370 nm-en leolvasható elnyelést 
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ábrázoltuk az idő függvényében és jelöltük rajta a változás szempontjából legfontosabb 

potenciálértékeket (55. C és D ábra). Megfigyelhető, hogy a potenciál hatására végbemenő 

folyamatok teljesen reverzibilisek. 

 A spektroelektrokémiai mérésekből levonható következtetés, hogy a NiO esetén nincs 

értelme stabilitási ablakról beszélni, mivel minden potenciálon más arány érvényes a Ni(II) és 

a Ni(III) között. Az is elmondható, hogy ezen mérések alapján nem tudjuk elkülöníteni a 

hibahelyek töltéshordozókkal történő betöltését, illetve kiürítését az elektrokémiai reakciótól, 

mivel ezt elfedi az utóbbi folyamat hatására bekövetkező színváltozás. Emiatt további 

elektrokémiai módszereket alkalmaztunk, hogy jobban megismerjük a NiO sajátságait. 

 

55. ábra: A NiO spektoelektrokémiai viselkedése (A) egy redukciós és (B) egy oxidációs félciklus alatt. A 370 

nm-en leolvasható abszorbancia változása két ciklus során a (C) negatív és (D) pozitív potenciáltartományban. A 

méréseket argonnal öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük 5 mV s-1 pásztázási 

sebességgel. 

 Első lépésben az elektromos tulajdonságokat kezdtük tanulmányozni EIS módszerrel. 

Mint ahogyan azt az előző két félvezető esetén is tapasztaltuk, itt is változott a Bode diagram 
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alakja (56. A ábra), valamint a spektrumok illesztéséből megahatározható töltésátviteli 

ellenállás csökkenése is megfigyelhető volt a potenciál növekedésével (56. B ábra). Egy 

fázisszög minimum egy kapacitás és egy ellenállás együttes jelenlétére utal, ezeket nem lehet 

egymástól elkülöníteni. Amennyiben egy új fázisszög minimum megjelenése vagy egy meglévő 

eltűnése figyelhető meg a mérés során, akkor ezek oka az említett paraméterek értékének 

változásában keresendő. Ennek tudatában két fontos megállapítás tehető a 56. A ábra alapján: 

(i) -0,3 és 0,1 V között az első (nagyobb frekvenciáknál lévő) fázisszög minimum fokozatos 

megszűnése és (ii) -0,1 V-tól egy másik fázisszög minimum megjelenése figyelhető meg. Az 

első változás pontosan azon potenciáltartományban történik, ahol a töltésátviteli ellenállás 

csökkenése, ahogy azt a 56. B ábra, illetve a különböző potenciálokon felvett Nyquist 

diagramok (57. ábra) mutatják. Ezzel ellentétben, a kisebb frekvenciáknál megjelenő második 

változás a Ni(III) megjelenésére utal a felületen, amit a korábban bemutatott ciklikus 

voltammogram is igazol (54. B ábra). Ezek alapján tehát az ellenállás változását a hibahelyekre 

juttatott lyukak, vagy másszóval az azokról a külső potenciál alkalmazásával eltávolított 

elektronok okozzák, mely folyamat párhuzamosan megy a felületi oxidációval. 

 

56. ábra: NiO elektróddal végrehajtott EIS mérések: (A) Bode-diagramok különböző potenciálokon és (B) a 

töltésátviteli ellenállás a potenciál függvényében. A méréseket argonnal öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 

acetonitriles oldatában végeztük. 
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57. ábra: A NiO Nyquist-diagramjai (A) -0,3 V, (B) -0,2 V, (C) -0,1 V, (D) 0,0 V, (E) 0,1 V és (F) 0,2 V 

potenciálon. A méréseket argonnal öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük. 

 A következő lépésben in situ Raman spektroelektrokémiai méréseket hajtottunk végre 

(58. A ábra). Egy széles csúcs kapcsolódott a NiO-hoz ~500 cm-1 Raman eltolódásnál,172,173 

míg a spektrumokon megjelenő többi sáv az elektrolittól, illetve az ezen kísérleteknél 

alkalmazott zafír ablaktól származtak.151,152,174 Az előbbi csúcs a nem sztöchiometrikus Ni-O 

nyújtórezgésekből ered, ami bizonyítja a nikkel hibahelyek jelenlétét.175 A potenciál pozitív 

irányú változtatásával ezen sáv fokozatos növekedését tapasztaltuk, míg a spektrumon 

megjelenő többi csúcs intenzitása változatlan maradt. A megfigyelt trend igazolta a korábbi 

megfontolásokat, miszerint a potenciál növekedése a Ni(III) egyre nagyobb mennyiségben való 

képződéséhez, azaz a szerkezetben lévő hibahelyek számának növekedéséhez vezet. Annak 

kiderítésére, hogy a hibahelyek kiürítése ezen méréstechnikával is kimutatható-e a felületi 

oxidáció mellett, az 500 cm-1 Raman eltolódásnál leolvasható, az oldószercsúcsra normált 

intenzitásokat ábrázoltuk az elektródpotenciál függvényében (58. B ábra). -0,4 és 0,0 V között 

az intenzitás növekedésének meredeksége lényegesen kisebb volt, mint a 0,0 és 0,7 V közötti 

tartományban. Ez összhangban van a korábbiakkal, miszerint az elektrokémiai reakció előtt egy 

másik folyamat is végbemegy, mely kisebb mértékben ugyan, de hatással van a NiO Raman 

rezgésének intenzitására. 
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58. ábra: (A) NiO elektróddal végrehajtott in situ Raman spektroelektrokémiai mérések és (B) az 500 cm-1 Raman 

eltolódásnál leolvasott, oldószercsúcsra normált intenzitások a potenciál függvényében. A méréseket argonnal 

öblített 1,0 M koncentrációjú LiClO4 acetonitriles oldatában végeztük. 

 A hibahelyek betöltésének, illetve kiürítésének végbemenetelét Kelvin probe 

mérésekkel kívántuk tovább vizsgálni. Ehhez megmértük az előállított NiO állapotsűrűség 

görbéjét, majd megvizsgáltuk, hogy ez miként változik egy negatív, illetve egy pozitív 

potenciálon történő előkezelést követően. Az elektrokémiailag leválasztott, majd hőkezelt réteg 

mérése után 5 perc -0,4 V-os kezelést alkalmaztunk, melynek eredményeképpen a vegyértéksáv 

közelében lévő, eredetileg lyukakat tartalmazó hibahelyeket betöltöttük elektronokkal. Ennek 

hatására a tiltott sávon belül elektronsűrűség volt mérhető (59. A ábra). Ezután az elektródot 

0,6 V potenciálon tartottuk szintén 5 percig, melynek következtében visszakaptuk a kiindulási 

állapotsűrűség görbét, azaz eltávolítottuk az elektronokat a hibahelyekről. 

 A változások egy ábrán történő összefoglalása céljából felépítettük a NiO sávszerkezet-

diagramját (59. B ábra).176,177 A vegyértéksáv pozíciója az atmoszférikus fotoemissziós 

spektroszkópiás mérés alapján -5,42 eV-nak adódott, míg a kontaktpotenciál-különbség 

méréséből származó Fermi-szint ehhez közel, -5,06 eV-nál helyezkedett el. A tiltott sáv 

szélességének ismeretében a vezetési sáv pozícióját már számolni tudtuk. Az ezen értékekből 

felépített sávszerkezet-diagramon ábrázoltuk a -0,4 V-os előkezelés utáni állapotsűrűség görbét 

is, hogy könnyebben értelmezhetők legyenek a különböző változások (optikai és elektromos), 

melyeket szintén jelöltünk az ábrán. Itt meg kell jegyezni, hogy az elektrokémiai előkezelés után 

az elektródot eltávolítottuk az oldatból, majd annak szárítását követően igyekeztünk minél 

gyorsabban kivitelezni az elektronsűrűség mérését. Azonban kétségtelen, hogy ezen minimális 
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idő alatt is elindult a hibahelyek spontán kiürülése, azaz a NiO eredeti egyensúlyi állapotának 

elérésére való törekvése, ahogyan ezt már láttuk a CuI esetén. Emiatt látható különbség az 

elektromos tulajdonságok változásának kezdeti potenciálja és a hibahelyek állapotsűrűség 

görbéből meghatározott energiatartománya között. Az ellenállás csökkenésének végpotenciálja 

a simasáv potenciállal egyezett meg (~0,05 V), mivel innen kezdődően már nem számít a 

hibahelyek jelenléte, a lyukak már a vegyértéksávból is elérhetik a határfelületet. Ezek alapján 

elmondható tehát, hogy a vegyértéksáv felett elhelyezkedő hibahelyek kiürítése a felelős a 

töltésátviteli ellenállás csökkenéséért, ezzel egyre több lyuk válik szabaddá. Ezután azok vagy 

a felületre jutnak és oxidációs reakciót hajtanak végre, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor az is 

elképzelhető, hogy pont ezek a szabad lyukak indítják el a félvezető felületi oxidációját. Mivel 

nincs oxidálható anyag az oldatban a nemvizes elektrolit alkalmazása miatt, ezért jó eséllyel a 

második folyamat megy végbe. Ez magyarázatot adhat arra, hogy miért indul a színváltozás 

gyakorlatilag ugyanazon potenciálon, mint az elektromos változás. A Ni(III) jelenléte azonnal 

kimutatható UV-látható spektroelektrokémiával a szín drasztikus változása miatt, elfedve így a 

hibahelyek kiürítéséből származó változást. Ezzel szemben az EIS és Raman spektrumoknál ez 

csak késleltetve jelentkezik. Ez az oka annak, hogy utóbbi módszerek segítségével elkülöníthető 

a két folyamat. 

 

59. ábra: (A) A NiO állapotsűrűség görbéi az előállítást követően (kék), valamint 5 perc -0,4 V-os (fekete) és 5 

perc +0,6 V-os (piros) előkezelés után. (B) A NiO sávszerkezet-diagramja a -0,4 V-os előkezelést követően mért 

állapotsűrűség (DOS) görbével együtt. A spektrális és elektromos változások szintén jelölve vannak az ábrán. 

 Végül ezen kísérleteket megismételtük vizes oldatban is (0,1 M Na2SO4) annak 

bizonyítására, hogy a megfigyelt jelenségek nem csupán nemvizes közegben érvényesek. 

-6,5 -6,0 -5,5 -5,0 -4,5

Á
ll

a
p

o
ts

ű
rű

s
é

g

Energia / eV vs. vákuum

 Leválasztott réteg

 5 perc -0,40 V-os előkezelés után

 5 perc +0,60 V-os előkezelés után

0,0 0,1 0,2
-6

-5

-4

-3

-2 ECB

EVB

E
n

e
rg

ia
 /
 e

V
 v

s
. 
v

á
k

u
u

m

Normált DOS

ellenállásváltozás

abszorbanciaváltozás

0

-1

-2

-3
P

o
te

n
c

iá
l 
/ 
V

 

v
s

. 
A

g
/A

g
C

l

A B



Balog Ádám 

Doktori (PhD.) értekezés  Eredmények és értékelésük 

 82    

   

Nagyon hasonló változásokat láttunk az elektrokémiai tulajdonságokban, azonban amit érdemes 

kiemelni, az a lineáris voltammetriás mérés. Ugyan itt is dominált a kapacitív áram,178 viszont 

a különböző folyamatokhoz kapcsolódó csúcsok jobban elkülönültek egymástól (60. A ábra). 

A NiO oxidációjához kapcsolódó első csúcs megjelenése ~0,2 V-tól, míg a második ~0,6 V-tól 

vált megfigyelhetővé, ami nagyon jó egyezést mutatott a 7-es pH-ra vonatkozó szakirodalmi 

adatokkal.88 Ennél még érdekesebb észrevétel volt azonban, hogy ~-0,2 V-tól egy további 

oxidációs csúcs is megjelent a voltammogramon, ami az elektronok hibahelyekről történő 

eltávolításával van összefüggésben. Az előbbi megállapítást igazolja, hogy ezen csúcs nagysága 

minimálisan ugyan, de szabályozható volt a -0,3 V-os előkezelés idejével (60. B ábra). Ezek 

alapján tehát minél több elektront juttatunk a hibahelyekre, annál nagyobb töltés átfolyása 

szükséges azok eltávolításához. 

 

60. ábra: A NiO lineáris voltammogramjai: (A) a három oxidációs csúcs szemléltetése egy szélesebb 

potenciáltartományban és (B) a -0,3 V-os előkezelési időt változtatva egy szűkebb potenciáltartományban. A 

méréseket argonnal öblített 0,1 M koncentrációjú Na2SO4 vizes oldatában végeztük 5 mV s-1 pásztázási 

sebességgel. 
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6. Összefoglalás 

Doktori munkám során első lépésként egy n-típusú félvezető, nevezetesen a TiO2 hibahelyeinek 

hatását vizsgáltuk annak (foto)elektrokémiai tulajdonságaira. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, 

elő kellett állítanunk egy minimális számú hibahelyet tartalmazó félvezetőt, majd pedig a 

hibahelyek számának fokozatos növelésével követnünk kellett a bekövetkező változásokat. A 

TiO2 esetében a hibahelyek száma egyszerűen szabályozható volt a hőkezelés körülményeivel, 

gondolunk ez alatt a hőkezelési hőmérsékletre, a hőkezelés idejére, de ami a legfontosabb, a 

hőkezelési atmoszférára. Különböző elektrokémiai módszerekkel megmutattuk, hogy a 

hibahelyek jelenléte nagyban befolyásolja a TiO2 optoelektronikai tulajdonságait, mely az 

alkalmazási területtől függően lehet előnyös, illetve hátrányos egyaránt. Mivel sokszor 

előfordulhat, hogy a hibahelyek akaratunkon kívül is jelen vannak, azok passziválását is 

vizsgáltuk. Ezzel hangolhatóvá vált egy hibahelyekkel teli félvezető viselkedése attól függően, 

hogy milyen területen szeretnénk azt használni. Ezt követően két p-típusú félvezetőt 

tanulmányoztunk. Ezek közül az egyik a CuI volt, melynek különlegessége, hogy megvilágítást 

követően benne kötött állapotban, excitonok formájában vannak jelen a töltéshordozók. A másik 

p-típusú félvezető a NiO volt, melynek felületén az elektródpotenciál változtatásának hatására 

egy reverzibilis és gyors színváltozással járó töltésátviteli folyamat játszódik le. Emiatt 

kíváncsiak voltunk, hogy a hibahelyek hatása elkülöníthető-e ezen elektrokémiai reakció 

hatásaitól. 

Doktori munkám legfontosabb eredményei a következő pontokban foglalhatók össze: 

1.  A hőkezelési atmoszféra redukáló sajátságának növekedésével a tiltott sávon belül egyre több 

hibahely jön létre, mely az elektród színének sötétedésében is megnyilvánul. Ez a tiltott sáv 

szélességének csökkenését vonja maga után. A felület kémiai összetételének vizsgálata során 

nem tapasztaltunk változást, az XPS spektrumok minden esetben csakis Ti(IV) jelenlétét 

mutatták. A fekete TiO2 esetén azonban a csúcspozíciók eltolódását figyeltük meg a nagyobb 

kötési energiák irányába, mely arra enged következtetni, hogy a felületi réteg szerkezetében 

torzulások vannak jelen. Az UPS mérések ezt igazolták, és a vegyértéksáv kiterjedését mutatták, 

mely a tiltott sávon belül mérhető elektronsűrűségben nyilvánult meg. A különböző TiO2 

elektródok mélyebben fekvő rétegeit Ar+ bombázást követően vizsgáltuk, mellyel a fekete TiO2 

rendezetlen felületi rétege eltávolítható volt. Ezen réteg alatt kimutattuk a Ti(III) hibahelyek 
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jelenlétét, mely magyarázatot ad a látható fény elnyelésére, azaz magára a színváltozásra. 

Mindezek alapján a fekete TiO2 szerkezete egy sztöchiometrikus, de rendezetlen héjjal, valamint 

egy Ti(III) hibahelyeket tartalmazó maggal jellemezhető. 

2. A hibahelyek számának növekedésével csökken a TiO2 esetén mérhető maximális fotoáram, 

mely a fény által gerjesztett elektronok hibahelyeken történő csapdázódásával magyarázható. 

Ezzel ellentétben a kapacitív, illetve elektrokatalitikus sajátságok javulnak hibahelyek 

jelenlétében. Előbbi tulajdonság a tiltott sávon belüli töltéshordozók megnövekedett számával, 

míg utóbbi a hibahelyeken lévő elektronok redukciós folyamatokban történő részvételének 

tulajdonítható. 

3. A TiO2-ban létrehozott hibahelyek passziválhatók lítium ionok beépítésével. Ezen folyamat 

két lépésből áll, melyek közül az első spontán is végbemegy, azonban gyorsítható egy enyhe 

negatív potenciál (-0,4 V) alkalmazásával. Ezen passziválási lépés a felületi hibahelyekkel van 

összefüggésben, melynek eredményeképpen a rendezetlen külső héj újrarendeződik. Ezen 

spontán lépés azonban a fekete TiO2 fotoáramát csak egy adott mértékig (2,5 mA cm-2) képes 

növelni, ami még elmarad a fehér TiO2-étól (3,4 mA cm-2). A fotoáram további növelése 

negatívabb potenciálok (-1,0 V) alkalmazásával érhető el. Ezen második, elektrokémiailag 

indukált passziválási lépés hatására a fekete TiO2 fotoárama kiegyenlítődik a fehérével, ami a 

kristályos magban lévő Ti(III) hibahelyek passziválódásával magyarázható. A passziválás 

végrehajtásával ugyan a fotoelektrokémiai aktivitás növelhető, azonban a kapacitív és 

katalitikus sajátságok ezzel egyidőben romlanak. 

4. A felületi hibahelyek passziválódása irreverzibilis folyamat, ezzel szemben az elektrokémiai 

előkezelést igénylő lépés megfordítható, amennyiben a nyitott áramköri potenciálnál pozitívabb 

potenciált kapcsolunk az elektródra. A lítium ionok elekrokémiai beépítésével ellentétben azok 

eltávolítása nem egylépéses folyamat, mely tovább erősíti azt a feltételezést, hogy ez a lépés a 

mélyebben fekvő Ti(III) hibahelyekkel van összefüggésben. Az is megfigyelhető volt, hogy az 

eltávolításnak kinetikai gátja van, mivel annak sebessége nem növelhető nagyobb 

termodinamikai hajtóerő, azaz pozitívabb potenciál alkalmazásával. 

5. A TiO2 hibahelyeinek passziválása csak kis méretű kationok jelenlétében valósulhat meg. A 

lítium ionok tetrabutilammónium kationokra történő lecserélése esetén egyik passziválási lépés 



Balog Ádám 

Doktori (PhD.) értekezés  Összefoglalás 

 

 85    

   

sem megy végbe. Ezek alapján, amennyiben a hibahelyek szerepét szeretnénk vizsgálni a 

különböző elektrokémiai folyamatokban, nagy méretű kationokat kell választanunk, mivel a 

mérés során ezek nem módosítják a hőkezeléssel létrehozott hibahelyek hatásait. 

6. A hibahelyeket tartalmazó TiO2 elektródok katalitikus sajátságainak vizsgálata során azt 

tapasztaltuk, hogy az oldatban lévő oxigén redukciója a simasáv potenciálnál jelentősen 

pozitívabb értékeknél megindulhat. Ez a sávelhajlás miatt elvileg nem történhetne meg, emiatt 

spekroelektrokémiai mérésekkel próbáltuk magyarázni a folyamat végbemenetelének okát. Azt 

tapasztaltuk, hogy amint megindul az oxigén redukciója, ezzel párhuzamosan egy 

abszorbancianövekedés jelenik meg. Az elnyelésváltozás maximuma azon hullámhossznál 

látható, mely megfelel a vegyértéksávból a Ti(III) hibahelyekre történő gerjesztés energiájával. 

Ezek alapján azt feltételeztük, hogy a redukció végrehajtásáért felelős elektronok a Ti(III) 

hibahelyekről származnak, melyeket a fény pótol gerjesztés útján. A reakció előrehaladtával 

egyre több elektron szükséges, amit az abszorbancia árammal párhuzamos növekedése is igazol. 

7. A CuI abszorbanciaspektrumán a hőkezelést követően egy éles csúcs jelenik meg, mely az 

anyagban lévő excitonok fényelnyeléséhez köthető. Ezen csúcs nagysága az elektródpotenciál 

szabályozásával reverzibilisen változtatható. A negatív potenciáltartományban az excitonok 

koncentrációja, illetve ezzel egyidőben az azokhoz köthető elnyelés megnő. Ennek 

magyarázata, hogy a vegyértéksáv közelében elhelyezkedő, eredetileg lyukakat tartalmazó 

hibahelyek a potenciál negatív irányú változtatásával betölthetők elektronokkal, melynek 

következtében nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki excitonok. Ez a folyamat 

megfordítható a potenciál ellentétes, azaz pozitív irányú változtatásával, mely a hibahelyek 

kiürülését, ennek eredményeképpen pedig az elnyelés csökkenését vonja maga után. 

8. A hibahelyek betöltöttségének változtatása a CuI elektromos sajátságaiban is megmutatkozik, 

mivel a lyukakat tartalmazó hibahelyek elektronokkal történő lefedése csökkenti a szabad 

töltéshordozók számát, ami az ellenállás növekedését vonja maga után. A potenciál pozitív 

irányú változtatásával azonban egyre több lyuk válik szabaddá a hibahelyeken, mely nem 

meglepő módon az ellenállás ugrásszerű csökkenését eredményezi. A simasáv potenciált elérve 

a hibahelyek kiürítéséből származó lyukak már nem befolyásolják az elektromos 

tulajdonságokat, mivel innentől már a vegyértéksávban lévő lyukak is spontán módon a 

határfelületre juthatnak. 
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9. A CuI-ban lévő hibahelyek elektronokkal történő reverzibilis betöltése és kiürítése a felelős 

mind az optikai, mind pedig az elektromos tulajdonságok alakulásáért. Az ezekhez köthető 

változások azonban más potenciáltartományon mennek végbe. A tiltott sáv mélyebb részein 

fekvő hibahelyek felelősek az elektromos, míg a vegyértéksávhoz közelebb elhelyezkedő 

hibahelyek okozzák az optikai változásokat. 

10. A CuI stabilnak bizonyult hosszútávú fotoelektrokémiai kísérletekben, ami amiatt meglepő, 

mivel fotoredukciójának termodinamikai hajtóereje (2,01 eV) lényegesen nagyobb, mint a 

Cu2O-é (1,26 eV), mely nagyon gyors fotokorróziót szenved azonos körülmények között. Ennek 

oka a korróziós folyamat kinetikájában keresendő, mely kristályszerkezeti megfontolásokra 

vezethető vissza. Amíg a Cu2O és korróziós terméke (Cu) hasonló szerkezetű (előbbi köbös, 

utóbbi pedig lapcentrált köbös), addig a CuI szerkezete eltérő (wurtzit), melynek következtében 

utóbbi anyag esetén a fotokorrózió kinetikailag gátolttá válik. 

11. Amíg a CuI-ban található excitonok száma egyre nagyobb az elektródpotenciál 

csökkenésével (fényelnyelésük is nagyobb a negatív potenciáloknál), azok élettartama egyre 

kisebb. Amennyiben a töltéshordozók csapdázódhatnak a tiltott sávon belül elhelyezkedő 

energiaszinteken, a rekombináció sebessége mindig csökken. Ez azzal magyarázható, hogy az 

ezen nívókon keresztül megvalósuló folyamat lassabb, mint a töltéshordozók vegyérték- és 

vezetési sáv közötti közvetlen rekombinációja. Az elektronok növekvő száma a hibahelyeken 

csökkenti, majd végül teljesen megszünteti a fény általi gerjesztés következtében létrejövő 

lyukak csapdázódásának lehetőségét. Ez az exciton-rekombináció sebességének 

növekedésében, és ezáltal azok élettartamának csökkenésében nyilvánul meg. Az élettartamok 

változása ugyan reverzibilis, azaz a tendencia megegyezik, ha az elektródpotenciált ellentétes 

irányban változtatjuk, de kismértékű hiszterézist mutat. Ennek oka a különböző potenciálokon 

történő előkezelés hatására bekövetkező töltésfelhalmozódás. 

12. A CuI alkalmas lehet lyukvezető anyagként, mivel jelenlétében a CsPbBr3 excitonjainak 

élettartama nagyban lerövidül. Ez azzal magyarázható, hogy a CsPbBr3 vegyértéksávjában a 

gerjesztést követően visszamaradó, kötött állapotban lévő lyukakat a CuI gyorsan elvezeti, ami 

az excitonok széteséséhez vezet. Azonban fontos vizsgálni, hogy milyen potenciáltartományban 

képes a CuI az elvezetett lyukakat továbbítani a hátsó kontaktra, mivel ha azok felhalmozódnak 

a hibahelyeken, akkor ez a napelem hatékonyságának csökkenéséhez vezethet. 
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13. A NiO-ban UV-látható spektroelektrokémiával nem különíthető el a hibahelyek 

töltéshordozókkal történő betöltése és a felületi Ni(II)/Ni(III) reakció hatása. Ennek oka, hogy 

a töltésátviteli folyamat hatására bekövetkező színváltozás elfed minden más elnyelésbeli 

változást. Az elektromos sajátságok, valamint a különböző potenciálokon rögzített Raman 

spektrumok alapján azonban a két folyamat elválasztható egymástól. Az elektródpotenciál 

növekedésével a Bode diagramon látható, nagy frekvenciáknál megjelenő fázisszög-minimum 

fokozatos csökkenése, majd annak teljes eltűnése figyelhető meg. Ez jelzi a lyukakat tartalmazó 

hibahelyek kiürítését, mely a töltésátviteli ellenállás csökkenését vonja maga után (hasonlóan a 

CuI esetéhez). Egy adott potenciálértéktől azonban egy másik fázisszög minimum is láthatóvá 

válik, mely jelzi az elektrokémiai reakció megindulását, azaz a Ni(III) megjelenését a felületen. 

A Ni-O nyújtórezgésekhez kapcsolódó Raman csúcs intenzitásának növekedése szintén igazolta 

a két különálló folyamat meglétét. Az elektródpotenciál változtatásával fokozatosan kiürülő 

hibahelyek egy kisebb, míg a Ni(III) megjelenése egy nagyobb meredekségű változást okozott 

az intenzitás növekedésében. 

14. A NiO hibahelyeinek betöltöttsége Kelvin probe mikroszkópiával nyomon követhető. Ennek 

magyarázata, hogy a potenciál változtatásával módosul a tiltott sávon belüli elektronsűrűség, 

mely az említett módszer segítségével kísérleti úton mérhető. A NiO esetén ennek alapján egy 

kellően negatív (-0,4 V) potenciálú előkezeléssel a vegyértéksáv közelében lévő hibahelyek 

betölthetők elektronokkal, mellyel párhuzamosan az elektronsűrűség megnő a tiltott sávon 

belül. Amennyiben ezután az elektródot a vegyértéksáv pozíciójának megfelelő potenciálnál 

pozitívabb értéken tartjuk (0,6 V), az elektronok eltávolíthatók a hibahelyekről, melynek 

eredményeképpen a tiltott sávon belül elektronsűrűség nem mérhető. 
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7. Summary 

The first step of my doctoral work was to study the effect of trap states on the 

(photo)electrochemical properties of an n-type semiconductor, namely TiO2. Firstly, we 

prepared an electrode with low defect density, then the number of trap states were gradually 

increased, and the consequent changes were followed. The number of trap states in TiO2 can be 

easily controlled by varying the heat treatment parameters, such as the temperature, the time, 

but most importantly the heat treatment atmosphere. We have shown that the presence of these 

traps has a great influence on the optoelectronic properties of TiO2 which can be either beneficial 

or harmful depending on the application. The passivation of trap states was also examined which 

made a defect rich electrode tunable towards specific applications. As the next step, we studied 

two p-type semiconductors. One of these was CuI which contains the charge carriers in bound 

state as excitons. The other material was NiO which shows a reversible and rapid color change 

caused by a surface related electrochemical process upon anodic biasing. Because of this, we 

would have liked to separate the population/depopulation of trap states from the mentioned 

reaction using electrochemical techniques. 

The most important results of my doctoral work can be summarized in the following points: 

1. The defect density in the bandgap increases with the increasing reducing ability of the heat-

treatment atmosphere which also manifests in the darkening of the color of TiO2 electrodes. 

This results in a decrease in the bandgap energy. In contrast, there was no change in the chemical 

composition of the surface as XPS spectra only showed the presence of Ti(IV) species. In the 

case of black TiO2 (b-TiO2), however, a significant shift was observed towards higher binding 

energies. This alteration in the peak position can be assigned to structural distortions on the 

surface of b-TiO2. This was confirmed by UPS measurements which showed non-zero electron 

density in the bandgap, proving the extension of the valence band. To reveal the subsurface 

composition of the differently treated TiO2 electrodes, Ar+ bombardment was carried out, to 

remove the disordered surface of b-TiO2. Under this layer an increased amount of Ti(III) was 

detected in the case of b-TiO2 which explains the absorption of visible light, i.e., the color 

change itself. Based on these observations, the structure of b-TiO2 can be characterized by a 

disordered but stoichiometric shell and a Ti(III) containing defective core. 
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2. The achievable photocurrent of TiO2 decreases with the increasing number of defect sites. 

This signals that the photogenerated electrons are trapped at these states without generating 

photocurrent. In contrast, the charge storage and the electrocatalytic properties improve in the 

presence of trap states. The higher capacitance can be explained with the increased charge 

carrier density in the semiconductor, while the better electrocatalytic behavior suggests that the 

filled energy levels play an important role in reduction processes. 

3. The trap states in b-TiO2 can be passivated by the incorporation of lithium ions in a two-step 

process. The first step is a spontaneous uptake which can be accelerated by applying a mild 

negative potential (-0.4 V). During this step, trap states closer to the surface are passivated which 

results in the reorganization of the disordered shell. This first passivation step, however, cannot 

increase the photocurrent over 2.5 mA cm-2, which still lags behind the performance of w-TiO2 

electrode (3.4 mA cm-2). Further increase of the photocurrent of b-TiO2 can be achieved through 

proper electrochemical polarization (at -1.0 V) which can be considered as the second step of 

trap state passivation. As a result of this electrochemically induced step, the photocurrent of b-

TiO2 became equal to that of the white sample. This can be explained by the passivation of 

Ti(III) sites in the crystalline core. By performing both passivation processes, the 

photoelectrochemical activity of b-TiO2 can be enhanced, while the charge storage and 

electrocatalytic properties are reduced. 

4. The passivation of surface defects of b-TiO2 is an irreversible process, however the 

electrochemical step is reversible when a potential more positive than the open circuit potential 

(OCP) is applied to the electrode. In contrast to the electrochemical incorporation of lithium 

ions, their removal is not a one-step process. This further proves that the second step related to 

the deeper Ti(III) defect sites. It was also observed that the removal has a kinetic barrier, as its 

rate cannot be increased by applying a higher thermodynamic driving force (i.e. a more positive 

potential). 

5. The trap state passivation in TiO2 can only be achieved by having small cations in the 

electrolyte. When we change the lithium cations to bulky tetrabutylammonium ions, both of the 

previously described passivation steps are absent. Based on these observations, if the goal is to 

investigate the role of the defects in different electrochemical processes, bulky cations must be 
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used to prevent the intercalation, therefore preserving the trap states generated by the heat 

treatment. 

6. In the case of the trap state containing TiO2 electrodes, the onset of the oxygen reduction 

reaction (ORR) shifts to more positive potentials than the flatband. In principle, this cannot 

occur because of the band bending. Spectroelectrochemical experiments were therefore 

performed to find the reason for the phenomenon. The measurements showed a simultaneous 

absorbance increase with the increasing cathodic current related to the ORR. The maximum of 

the absorbance change can be measured at the wavelength, which corresponds to the energy that 

needed to excite electrons from the valence band to the Ti(III) defect sites. This signals that the 

electrons responsible for the ORR are from these trap states, which can be repopulated by light 

excitation. As the reaction progresses, more and more electrons are needed which causes a 

gradual increase in the absorbance. 

7. After the heat treatment of the CuI layers, a sharp peak appears on the UV-visible spectrum 

which corresponds to the exciton absorption. The intensity of this peak can be reversibly 

modulated by the applied bias potential. In the negative potential regime, the number of excitons 

and the related absorbance increase. When the hole-containing trap states close to the valence 

band are filled with electrons by the potential, there is a higher probability to form excitons. 

This is the reason for the higher absorbance at negative potentials. If we remove the electrons 

from these states using positive potentials, the mentioned absorbance decreases. 

8. The population level also affects the electronic properties of CuI. When the hole-containing 

trap states are filled with electrons, the number of free charge carriers is lower, which causes an 

increase in the resistance. With the increasing potential, more and more holes become free which 

results in an abrupt decrease of the resistance. At more positive potentials than the flatband, the 

depopulation has no effect for the electronic properties. This is because after this potential, the 

electrons from the valence band can also reach the semiconductor/electrolyte interface 

spontaneously. 

9. The population level of these states dictates the optical and electronic properties of CuI. The 

related changes, however, occur in different potential regions. The deeper traps are primarily 
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responsible for the electronic properties, while the shallow traps dictate the optical absorption 

at the excitonic peak. 

10. CuI shows remarkable photoelectrochemical stability, even though the thermodynamic 

driving force for its cathodic (reductive) corrosion (2.01 eV) is much higher compared to that 

of its oxide counterpart (Cu2O, 1.26 eV), which suffers from rapid photocorrosion under similar 

circumstances. The reason for this is in the kinetics of the corrosion process which can be 

explained by solid-state chemistry considerations. While Cu2O and its corrosion product have a 

very similar crystal structure (cubic and face-centered cubic), CuI has a completely different 

symmetry (wurtzite). The dissimilar structure in the case of CuI makes the corrosion process 

kinetically sluggish. 

11. While the number of excitons in CuI increases with the decreasing potential (the exciton 

absorption is higher at negative potentials), their lifetime decreases. When trapping of charge 

carriers is possible on the trap states within the bandgap, the recombination is always slower. 

This is because the direct (band-to-band) recombination is faster than the trap state mediated 

process. With the increasing number of electrons on these states, the possibility of hole trapping 

gradually decreases. This is manifested in an increase in the rate of the exciton recombination 

and thus a decrease in their lifetime. The change of the lifetime is reversible; however, it shows 

a small hysteresis. This is due to the residual accumulation of charges caused by the pretreatment 

at different potentials. 

12. CuI can be used as a hole-transporting material in solar cells, because in the presence of this 

layer, the lifetime of excitons in CsPbBr3 greatly decreases. After the light excitation, the holes 

in the valence band, which are in bound state as excitons, can be extracted by CuI. This leads to 

the decrease of the exciton lifetime. However, it is very important to determine the potential 

range where CuI can transfer the extracted holes to the back contact instead of accumulating 

them on the trap states, otherwise it can result in lower efficiency and instability of the solar 

cell. 

13. Based on the UV-visible spectroelectrochemical measurements the population of the trap 

states in NiO cannot be separated from the Ni(II)/Ni(III) surface reaction. The reason is that the 

color change caused by the mentioned Faradaic event covers all other changes in the absorption 
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spectrum. Using electrochemical impedance spectroscopy and Raman spectroelectrochemistry, 

however, the two processes can be distinguished. With the increasing potential, a gradual decay 

of the first phase angle minimum (at high frequencies) can be observed in the Bode plot. This 

process related to the depopulation of electrons from the trap states, which causes an abrupt 

decrease in the resistance (similar to the case of CuI). From a given potential, the appearance of 

a new phase angle minimum can be noticed which corresponds to Ni(III) on the surface. The 

intensity increase of the Raman peak originated from Ni-O stretching vibrations also confirms 

the existence of two separate processes. The depopulation of trap states causes a smaller, while 

the appearance of Ni(III) results in a higher intensity increase in the Raman spectra. 

14. Kelvin probe microscopy provides an opportunity to detect the electrons on the trap states 

after the pretreatment at different potentials. The potential change influences the population 

level of these states, which can be tracked by measuring the electron density within the bandgap. 

In the case of NiO, the originally hole-containing trap states close to the valence band can be 

filled with electrons by a treatment at -0.4 V, which causes a simultaneous increase in the 

electron density. After polarizing the electrode at potentials more positive than the valence band 

position (0.6 V), the previously filled states can be depleted resulting in the disappearance of 

the electron density in the bandgap. 
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