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1. Bevezetés és célkitűzés  

 Ma már mindenki számára ismert, hogy a Földön az ivóvíz mennyisége 

drasztikusan csökken, és egyre szennyezettebbé válik. Nagy károkat okozva, 

környezetünkben megtalálhatóak a növényvédő szerek, mosószerek, fenolok, 

kőolaj és kőolajszármazékok stb. A hagyományos fizikai, kémiai és biológiai 

szennyvíztisztítási módszerek mellett különböző alternatív módszereket 

fejlesztettek már ki a víztisztításra, és ez a kör egyre bővül.  A heterogén 

fotokatalízis, amely a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások egyike, egy 

alternatív módszer lehet a szennyvíztisztításban. Ehhez az eljáráshoz egy 

fotokatalizátor, jellemzően egy félvezető jelenléte szükséges, amely megfelelő 

hullámhosszúságú fénnyel történő besugárzással gerjeszthető. Ez több lépésen 

vagy lehetséges köztiterméken keresztül indíthatja el a szerves szennyezőanyag 

lebontását, ami akár teljes mineralizációhoz vezethet.  

 A doktori disszertációmban a fő célom TiO2 alapú kompozitok vizsgálata 

volt. Az volt az indíttatásom, hogy kiszélesítsem a titán-dioxid alkalmazhatósági 

spektrumát különböző anyagokkal való kompozitok kialakításával, mint például 

nemesfém nanorészecskékkel, réz nanorészecskékkel vagy lantanoida ionokkal 

adalékolt NaYF4-dal, annak érdekében, hogy a felkonvertált fényt is hasznosítani 

tudjam. Első lépésben arany és platina nanorészecskéket vittem fel egyszerre 

különböző kereskedelmi forgalomban kapható titán-dioxidokra, majd réz 

nanorészecskéket vittem fel kereskedelmi titán-dioxidokra, majd Yb3+, Er3+ és 

Tm3+ ionokkal adalékolt NaYF4, arany nanorészecske és TiO2-ból álló tercier 

kompozitokat állítottam elő. Célom az előállított anyagok szerkezeti és 

morfológiai tulajdonságai felderítése mellett a fotokatalitikus aktivitás vizsgálata 

volt, különböző modellszennyező anyagok lebontásán és hidrogéntermelésen 

keresztül.  
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2. Kísérleti módszerek és eljárások 

 Előzetes tanulmányként bináris kompozitokat szintetizáltam, ahol arany és 

platina nanorészecskéket egyszerre vittem fel három különböző, kereskedelmi 

forgalomban kapható titán-dioxidra: Evonik Aeroxide P25-re (P25), Aldrich 

anatázra (AA) és Aldrich rutilra (AR). Az olcsóbb módszer kidolgozása céljából 

réz nanorészecskéket választottam le P25-re és AA-ra. A TiO2 fotokatalitikus 

aktivitásának további növelése érdekében tercier kompozitokba vittem lantanoida 

ionokkal adalékolt NaYF4-dal és arany nanorészecskékkel. Az így előállított 

kompozitok szerkezeti és morfológiai tulajdonságait az alábbiakban bemutatott 

módszerekkel és eszközökkel vizsgáltuk. 

 A fotokatalizátorok kristályos fázisösszetételét és átlagos primer krisztallit 

méretét röntgendiffrakcióval (XRD) határoztuk meg egy Rigaku 

diffraktométerrel, Cu-Kα sugárzást (λ = 1,5406 Å) alkalmazva, ami egy 

grafitmonokromátorral volt felszerelve. Az előállított félvezetők elsődleges 

krisztallit méretét a jól ismert Scherrer-egyenlet segítségével határoztuk meg. 

 A morfológiai tulajdonságokat transzmissziós elektronmikroszkópiával 

(TEM) vizsgáltuk. A minták összetételének meghatározásához a TEM 

felvételeket egy FEI Tecnai G2 G2 20 X-Twin HRTEM készülékkel készítettük. 

A HRTEM felvételeket egy JEOL 2100 FEG S/TEM mikroszkóppal készítettük, 

amely 200 kV-on működő GATAN Tridiem energiaszűrővel volt felszerelve. 

 A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) mérések során egy Hitachi S-

4700 Type II FE-SEM-et használtunk a minták átlagos részecskeméretének és 

morfológiájának meghatározására. Az alkalmazott gyorsítófeszültség 10,0 kV 

volt. 

 A kompozit minták fajlagos felületének kiszámításához a BET-izotermát 

használtuk, amelyhez egy BELCAT-A készüléket használtunk az izotermák 

rögzítésére 77 K-en N2-adszorpcióval. 

 A diffúz reflexiós spektroszkópia (DRS) esetében a szilárd minták 

fényelnyelési tulajdonságait mértük. A minták spektrumát (λ = 300-800 nm) egy 
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reflexiós modullal (ILV-724) ellátott JASCO-V650 spektrofotométerrel 

rögzítettük. A fotokatalizátorok tiltottsáv szélességét a Kubelka-Munk-

módszerrel határoztuk meg. 

 Az UV-Vis méréseket egy JASCO-V650 spektrofotométerrel végeztük, 

referenciaként desztillált vizet használva. 

 A HPLC-méréseket egy Merck Hitachi készülékkel hajtottuk végre, 

amelyre egy L-4250 UV-VIS detektor és egy GROM Resin ZH 8 μm-es oszlop 

volt szerelve. 

 A GC-méréseket egy Hewlett Packard 5890 gázkromatográffal végeztük, 

amely 5Å molekulaszűrőoszloppal és hővezető detektorral volt felszerelve. 

 A kompozitok fotokatalitikus aktivitását rodamin B oldat UV- (λmax=365 

nm), látható (λ>400 nm) és közeli infravörös fény (λ>850 nm) besugárzásával, 

illetve oxálsav oldat UV-fényben, vagy szalicilsav oldat, vagy metilnarancs oldat, 

vagy ketoprofén oldat UV-fényben történő bontásával határoztuk meg. A reaktort 

vagy 6 × 6 W-os UV lámpa (9,53 W/m2 energiaáram a reaktor pozíciójában), 

vagy 4 × 24 W-os hagyományos energiatakarékos lámpa (Düwi 25920/R7S-

24W; 81,37 W/m2 energiaáram a reaktor pozíciójában), vagy 4 × 150 W-os közeli 

infravörös lámpa (Philips IR RED R250 250 W; 52,25 W/m2 energiaáram a 

reaktor pozíciójában) vette körül. A minták koncentrációját HPLC-vel vagy UV-

Vis spektroszkópiával mértük. A fotokatalitikus H2 fejlesztés méréséhez a 

katalizátort oxálsavoldatban diszpergáltuk és üvegreaktorba (teljes térfogat: 150 

ml) öntöttük, majd 10 × 15 W-os UV-fluoreszcens lámpákkal (λmax =365 nm, 

LightTech Kft., Budapest, Magyarország) világítottuk meg. A reaktort egy PTFE-

csövön keresztül egy gázkromatográfhoz csatlakoztattuk. 
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3. Új tudományos eredmények 

 

T1. A nemesfémek jelenléte nem befolyásolja a kereskedelmi titán-dioxidok 

szerkezeti tulajdonságait, de az optikai tulajdonságaikat igen. 

 

T1.1. A két nemesfém leválasztása során bebizonyítottam, hogy a 

nanorészecskék külön-külön jelennek meg a titán-dioxid részecskéken, nem 

alkotnak ötvözetet egymással és átlagos méretük 1-5 nm. 

 

T1.2. A DRS spektrumokat elemezve bizonyítottam, hogy minden kompozitnak 

kisebb a tiltottsáv szélessége, mint az alapkatalizátornak. Az AA és AR alapú 

kompozitok esetében a tiltottsáv szélesség csökkenése kisebb mértékű volt, mint 

a P25 alapú katalizátorok esetében, ami annak tudható be, hogy az 

alapkatalizátorokat felépítő részecskék a P25 esetében lényegesen kisebbek, mint 

az AA és AR esetében, és a különbségek ezeknél a részecskéknél jelentősebbek 

voltak, mint a katalizátorok nagyobb részecskéi esetében. 

 

T2. A szintézisstratégiák (in situ vagy impregnálás), a nemesfém leválasztási 

útvonalak (sorozatos vagy egyidejű) és a nemesfémek közötti arány egyaránt 

fontos szerepet játszik a fotokatalitikus aktivitásban. Megállapítottam, hogy 

általánosan a P25 alapú kompozitok mutatták a legmagasabb fotokatalitikus 

aktivitást, a modellszennyező több mint 75%-át lebontva. 

 

T2.1. Kimutattam, hogy a P25 alapú kompozitok esetében a két alkalmazott 

szintézisstratégiából az impregnálás hatékonyabbnak bizonyult, mint az in situ 

módszer. Az AA és AR alapú kompozitok esetében ez a tendencia megfordult, 

mivel nagyobb részecskemérettel rendelkeznek, mint a P25 és az in situ redukció 

egy homogénebb eloszlást biztosít. 
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T2.2. Megállapítottam, hogy a P25 és AA alapú kompozitok esetében a legjobb 

fotokatalitikus aktivitást az a kompozit mutatta, amelyben először az Au-t 

redukáltam, majd a Pt-t, míg az AR alapú kompozitok esetében a legnagyobb 

aktivitást a nemesfémek egyidejű redukciója eredményezte.  

 

T2.3. Igazoltam, hogy a nemesfémek arányának 0,5%-0,5%-ról 0,25%-0,75%-ra, 

illetve 0,75%-025%-ra változtatása eltérő hatást gyakorolt az alapkatalizátorokra. 

Bebizonyosodott, hogy a fotokatalitikus aktivitás csak az AR alapú kompozitok 

esetében javult mindkét szintézisstratégia esetében. A P25 alapú kompozitok 

esetében az összetétel megváltoztatása az impregnálással készült katalizátor 

esetében javította a fotokatalitikus aktivitást. Az AA alapú kompozitok 

fotokatalitikus aktivitását nem javította az összetétel megváltoztatása.  

 

T3. Bebizonyítottam, hogy van olcsóbb módja a TiO2 kompozitjainak 

előállítására, réz nanorészecskék P25-re és AA-ra történő leválasztásával. 

Bár észlelhető fotokatalitikus aktivitás, az eredmények alapján mégis arra a 

következtetésre jutottam, hogy néha érdemes a nagyobb költséggel járó, de 

jobb fotokatalitikus tulajdonságokkal bíró nemesfém nanorészecskéket 

alkalmazni. 

 

T4. Az általam előállított anatáz TiO2-ból, lantanoidákkal adalékolt NaYF4-

ból és Au nanorészecskékből álló tercier kompozitok jobb fotokatalitikus 

aktivitást mutatnak látható fényben, mint UV-fényben. 

 

T4.1. Rámutattam, hogy a kalcinálás (elősegíti a kristályosodást) javította a 

kompozitok fotokatalitikus aktivitását UV fénnyel történő besugárzás alatt. Ezzel 

szemben a látható fényben való bontás során nem tapasztaltam a kalcinálás ilyen 

jelentős hatását, ami azt jelenti, hogy a kristályossági fok/részecskeméret nem 
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játszik jelentős szerepet a látható fénnyel történő besugárzás alatti fotokatalitikus 

aktivitás meghatározásában. 

 

T4.2. Az irodalmi adatokkal ellentétben, a fotokatalitikus aktivitás növekedése 

az Au nanorészecskék leválasztásával csak a TiO2_calc minta esetében valósult 

meg. Másrészt ki kell emelnem, hogy nincs olyan nagy különbség az Au-tartalmú 

és Au nélkül készült minták aktivitása között. 

 

T5. Bebizonyítottam, hogy a lantanoida ionokkal dópolt NaYF4, TiO2 és Au 

tartalmú, kalcinált minta fotokatalitikus aktivitásának eredménye 

alátámasztja a fotolumineszcencia mérések eredményeit. 

 

T5.1. A fotolumineszcencia mérések során, 900 nm-es gerjesztési hullámhossz 

alkalmazásakor egy 400 és 460 nm-es sáv jelent meg, ami rámutat e katalizátor 

infravörös besugárzás alatti lehetséges aktiválására.  

 

T5.2. Kimutattam, hogy a NYF-TiO2_calc_Au nevű minta esetében 

fotokatalitikus aktivitást értem el közeli infravörös fénnyel történő besugárzás 

alatt, amikor a modellszennyező anyag 12,5%-a bomlott le. 
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4. Az eredmények hasznosíthatósága 

 Kutatásaim során sikeresen előállítottam különböző TiO2 alapú bináris 

kompozitokat Au és Pt, illetve Cu nanorészecskékkel, valamint tercier 

kompozitokat lantanoida ionokkal adalékolt NaYF4 és Au nanorészecskékkel.  

 Az előzetes tanulmányomban, a kereskedelmi forgalomban kapható titán-

dioxidok, arany és platina nanorészecskék kompozitjainál kiváló eredményeket 

értem el. Az előállított kompozitok árának csökkentése érdekében réz 

nanorészecskéket vittem fel két kereskedelmi titán-dioxidra, amelyek közül csak 

néhány kompozit ért el jobb aktivitást, mint az alapkatalizátor. Így végül az első 

kompozit rendszereket kezdtem továbbfejleszteni (a tercier kompozitok 

elkészítésével), hogy a közeli infravörös fényben is alkalmazhatóak legyenek, 

ami a napfény nagyobb részét teszi ki, mint az UV fény. A fotolumineszcencia-

mérések bebizonyították, hogy ezek a kompozitok infravörös fényben is aktívak 

lehetnek. A NYF-TiO2_calc_Au nevű minta esetében 12,5%-os bontási 

hatékonyságot figyeltem meg. Ugyanakkor természetesen egy ilyen kevésbé 

kutatott területen a kiváló eredmények eléréséhez a 4 év igen kevés idő, éppen 

ezért rengeteg kutatás szükséges a továbbiakban a magasabb hatékonyság 

eléréséhez. Összességében úgy gondolom, hogy a kutatásom kiindulópont lehet 

azok számára, akik elkötelezik magukat az ilyen típusú anyagok tanulmányozása 

mellett. A közeli infravörös besugárzással kiváltott fotokatalízis még mindig nem 

túl népszerű kutatási terület, de remélem, hogy eredményeim hozzájárultak ehhez 

a témához, és egy nap ezt a módszert nagyobb léptékben is alkalmazni fogják. 

  



Hampel Boglárka   Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

5. Tudományos közlemények és konferencia részvételek 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) azonosító: 10062606 

 

Az értekezés témájához kapcsolódó közlemények: 
[1] B. Hampel, G. Kovács, Z. Czekes, K. Hernadi, V. Danciu, O. Ersen, M. Girleanu, M. 

Focsan, L. Baia, Z. Pap: Mapping the Photocatalytic Activity and Ecotoxicology of Au, 

Pt/TiO2 Composite Photocatalysts 

ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 2018, 6(10), 12993–13006 

IF = 7,06 

Idézetek = 12 

 

[2] B. Hampel, K. Hernadi, L. Baia, Z. Pap: The impact of Au nanoparticles and lanthanide-

doped NaYF4 on the photocatalytic activity of titania photocatalyst 

Applied Surface Science, 2021, 547, 149123 

IF = 6,707 

Idézetek = 1 

 

[3] B. Hampel, L. Baia, K. Hernadi, Z. Pap: The influence of the ratio of Au and Pt 

nanoparticles in ternary composites with TiO2 

Metals, 2021, 11(4), 628 

IF = 2,350 

Idézetek = 0 

 

[4] B. Hampel, Z. Pap, A. Sapi, A. Szamosvolgyi, L. Baia, K. Hernadi: Application of TiO2-

Cu Composites in Photocatalytic Degradation Different Pollutants and Hydrogen Production 

Catalysts, 2020, 10(1), 85 

IF = 4,146 

Idézetek = 8 

 

 

 

 



Hampel Boglárka   Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

[5] B. Hampel, K. Hernadi, Z. Pap: Rare earth doped luminescent materials as photocatalysts 

for enhanced photocatalytic reactions  

Green Photocatalytic Semiconductors – Recent Advances and Applications, Springer Nature 

Switzerland AG, pp 258-280 (2022) 

ΣIF = 20,264 

ΣIdézetek = 21 

 

Hazai és nemzetközi konferencia részvételek: 

1. Hampel Boglárka 
Arany-platina-TiO2 kompozit fotokatalizátorok aktivitásának és hidrogénfejlesztő 
képességének vizsgálata 
XVII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) 
Kolozsvár, Románia (2014) 

 

2. Hampel Boglárka, Dr. Kovács Gábor, Dr. Pap Zsolt, Dr. Virginia Danciu, Dr. Dombi 
András, Dr. Hernádi Klára, Dr. Lucian Baia 

Kereskedelmi titán-dioxidok fotokatalitikus aktivitásának és hidrogénfejlesztő képességének 
finomhangolása arany és platina nanorészecskék együttes alkalmazásával 
XX. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Kolozsvár, Románia (2014) 
 
3. Hampel Boglárka 
Arany-platina-TiO2 kompozit fotokatalizátorok aktivitásának és hidrogénfejlesztő 
képességének vizsgálata 
XXXII. Orsszágos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Kémiai és Vegyipari Szekció 
Veszprém, Magyarország (2015) 

 

4. Hampel Boglárka 
Kereskedelmi titán-dioxidok fotokatalitikus aktivitásának és hidrogénfejlesztő képességének 
finomhangolása arany és platina nanorészecskék együttes alkalmazásával 
XVIII. reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) 
Kolozsvár, Románia (2015) 

 

5. Boglárka Hampel, Gábor Kovács, Zsolt Pap, Virginia Danciu, András Dombi, Klára 
Hernádi, Lucian Baia 

Fine tuning of the photocatalytic activity and hydrogen production capacity of Au, Pt/different 
commercial titania composites 
E-MRS Spring Meeting, 
Lille, Franciaország (2015) 



Hampel Boglárka   Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

 
6. Hampel Boglárka, Dr. Kovács Gábor, Dr. Pap Zsolt, Dr. Virginia Danciu, Dr. Dombi 

András, Dr. Hernádi Klára, Dr. Lucian Baia, Ovidiu Ersen, Emilia Girleanu 
Arany, platina, TiO2 vegyes kompozit fotokatalizátorok szerkezeti és optikai tulajdonságainak 
vizsgálata 
XXI. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Csíksomlyó, Románia (2015) 
 
7. Hampel Boglárka, Pap Zsolt, Kovács Gábor, Virginia Danciu, Hernádi Klára, Lucian 

Baia 
Kereskedelmi titán-dioxid Cu-nanorészecske kompozitok előállítása és réz tartalmának 
optimalizálása 
XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Temesvár, Románia (2016) 
 
8. Hampel Boglárka, Pap Zsolt, Kovács Gábor, Hernádi Klára, Lucian Baia 
Kereskedelmi titán-dioxidok kompozitba vitele különböző tömegszázalékban jelen levő Cu 
nanorészecskékkel 
Erdélyi Természettudományi Konferencia 
Kolozsvár, Románia (2016) 
 
9. Hampel Boglárka 
The characterization and photocatalytic properties of TiO2/Cu nanocomposites 
XIV. International Conference Students for Students 
Kolozsvár, Románia (2017) 
 
10. Hampel Boglárka 
Kereskedelmi titán-dioxidok fotokatalitikus aktivitásának és hidrogénfejlesztő képességének 
finomhangolása arany és platina nanorészecskék együttes alkalmazásával 
XXXIII. Orsszágos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Kémiai és Vegyipari Szekció 
Miskolc, Magyarország (2017) 
 
11. Boglárka Hampel, Zsolt Pap, Szilvia Fodor, Gábor Kovács, Virginia Danciu, Klára 

Hernádi, Lucian Baia 
Preparation of TiO2-Cu and TiO2-Cu-Pt nanocomposites and investigating their photocatalytic 
properties 
5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 
Prague, Csehország (2017) 
 
12. Hampel Boglárka, Pap Zsolt, Hernádi Klára, Kovács Gábor, Lucian Baia 
TiO2-cu nanokompozitok előállítása és vizsgálata valós- és modellszennyezők lebontására 
23rd  International  Symposium  on  Analytical  and  Environmental  Problems 
Szeged, Magyarország (2017) 
 
13. Hampel Boglárka, Pap Zsolt, Hernádi Klára, Kovács Gábor, Lucian Baia 
TiO2-Cu nanokompozitok alkalmazása ketoprofen bontására 
XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Déva, Románia (2017) 
 
14. Boglárka Hampel, Zsolt Pap, Lucian Baia, Klára Hernádi 



Hampel Boglárka   Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

Preparation of lanthanide doped NaYF4-TiO2-Au composites and their photocatalytic activity 
12th InternationalConference on Physics of Advanced Materials 
Heraklion, Görögország (2018) 
 
15. Hampel Boglárka, Hernádi Klára, Pap Zsolt, Lucian Baia 
Lantanoidákkal dópolt NaYF4-TiO2-Au kompozitok előállítása és fotokatalitikus vizsgálata 
XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Szovátafürdő, Románia (2018) 
 
16. Boglárka Hampel  
Preparation and characterization of lanthanide doped NaYF4-TiO2-Au composites 
II. SUSTAINABLE RAW MATERIALS International Project Week and Scientific 
Conference  
Szeged, Magyarország (2018) 
 
17. Boglárka Hampel, Zita Berlinger, Klára Hernádi, Lucian Baia, Zsolt Pap  
Preparation and characterization of lanthanide doped NaYF4-TiO2-Au composites  
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 
Portorose, Szlovénia (2018) 
 
18. Boglárka Hampel, Gábor Kovács, Zsolt Czekes, Klára Hernádi, Lucian Baia, Ovidiu 

Ersen, Zsolt Pap  
Correlation between photocatalytic activity and ecotoxicology of noble metal/TiO2 
nanocomposites 
6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 
Portorose, Szlovénia (2018) 
 
19. Hampel Boglárka, Pap Zsolt, Hernádi Klára, Lucian Baia  
Szén-nanogömb templátra épített lantanoida ionokkal dópolt NaYF4-Au kompozitok 
előállítása és fotokatalitikus vizsgálata  
XXV. Nemzetközi Vegyészkonferencia  
Kolozsvár, Románia (2019) 
 
Hazai és nemzetközi konferencia részvételek, mint társszerző: 

20. Pap Zsolt, Kovács Gábor, Székely István, Kedves Zsolt, Saszet Kata, Hampel 
Boglárka, Fodor Szilvia, Tóth Zsejke-Réka, Orbán Eszter, Kovács Zoltán, Hernádi Klára, 
Dombi András, Kása Zsolt, Vajda Kriszta, Karácsonyi Éva, Virginia Danciu, Adriana Vulpoi, 
Veronica Cosoveanu, Lucian Baia 
Nanoszerkezetű fotokatalizátorok és kompozitjaik-alakszobrászat és aktivitás 
XX. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Kolozsvár, Románia (2014) 
 

21. Szilvia Fodor, Kata Saszet, Boglárka Hampel, Tünde Makó, Melinda Abrudbányai, 
Henrietta Vadas, Virginia Danciu, Lucian Baia, Emese Gál, Gábor Kovács, Zsolt Pap 
Solar light activated photocatalysts in the service of the society: the sinergy of photocatalysis 
and sociology 
E-MRS Spring Meeting, 
Lille, Franciaország (2015) 
 

22. Czekes Zsolt, Hampel Boglárka, Kovács Gábor, Pap Zsolt, Baia Lucian 



Hampel Boglárka   Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

TiO2 fotokatalizátorok aktivitása és ökotoxikológiai vizsgálata 
XXI. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Csíksomlyó, Románia (2015) 
 

23. Zsolt Czekes, Boglárka Hampel, Gábor Kovács, Zsolt Pap, Lucian Baia 
Enhanced photocatalytic activity without increased ecotoxicological risk in noble metal 
modified TiO2 nanocrystals 
Göttingen, Németország (2016) 
 

24. Zsolt Pap, Szilvia Fodor, Tamás Gyulavári, Gábor Kovács, Zsejke-Réka Tóth, Zsolt 
Kása, Enikő Bárdos, Georgina Rózsa, Gergő Simon, Zsuzsanna Kozmér, Mihai Rusu, Klára 
Hernádi, Lucian Baia, Monica Baia, István Székely, Zsolt Kedves, Bíborka Boga, Alpár 
Ravasz, Boglárka Hampel, Zoltán Kovács, Kata Saszet, Virginia Danciu, Veronica Co 
oveanu, Vajda Krisztina, Éva ș Karácsonyi, Lucian Cristian Pop, Zsolt Czekes, Zsuzsanna 
Nagy, Klára Magyari, Milica Todea, Adriana Vulpoi, Gábor Veréb, Eszter Orbán, András 
Dombi 
Új nanokompozitok és nanoszerkezetek a víztisztításban 
XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Temesvár, Románia (2016) 
 

25. Hampel Boglárka, Kovács Gábor, Czekes Zsolt, Hernádi Klára, Pap Zsolt 
Au, Pt/TiO2 alapú kompozitok fotokatalitikus aktivitásának és ökotoxikológiai hatásának 
vizsgálata 
XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia 
Szovátafürdő, Románia (2018) 

 

 

 

  

 

 

 


