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Rövidítések jegyzéke 

Vegyületek: 

1,4-BQ   para-benzokinon 

1,4-HQ   hidrokinon 

3CCA   3-karboxikumarin 

7HO-3CCA   7-hidroxi-3-karboxikumarin 

7HO-COU   7-hidoxikumarint 

COU   kumarin 

DMPO   5,5-dimetil-l-pirrolin-N-oxid 

EDTA2-   etilén-diamin-tetraacetát 

IMIDA   imidakloprid 

MeOH   metanol 

OxA   oxálsav 

SMP   szulfametoxipiridazin 

SMT   szulfametazin 

t-BuOH   terc-butanol 

THIA   tiakloprid 

≡Ti‒F   a TiO2 felületén található fluorid-csoport 

TiO2   titán-dioxid 

TiO2
F   fluoriddal módosított TiO2 

≡Ti-OH   a TiO2 felületén található hidroxilcsoport 

ZnO   cink-oxid 

Gyökök, gyökionok és egyéb reaktív részecskék: 

Cl•   klórgyök 

CO3
•−   karbonát gyökanion 

eaq
−   hidratált elektron 

eCB
−   vezetési sávbn lévő elektron 

H•   hidrogénatom 

HO2
•   hidroperoxil gyök 

HPO4
•   foszfátgyök 

hVB
+  vegyérték sávban maradt elektronhiányos hely (lyuk) 

NO2
•   nitritgyök 

NO3
•   nitrátgyök 

1O2   szingulett oxigén 

3O2   triplet oxigén 
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O2
•−   szuperoxid gyökanion 

•OH   hidroxilgyök 

•OHads   felületen adszorbeált hidroxilgyök 

•OHaq   oldatfázisban lévő hidroxilgyök 

SO4
•−   szulfát gyökanion 

Egyéb rövidítések: 

AOP   Nagyhatékonyságú Oxidációs Eljárás 

AOX   adszorbeálható szerves halogéntartalom 

APCI   Atmoszférikus nyomású kémiai ionizáció 

BTSzV   biológiailag tisztított kommunális szennyvíz 

DLS   dinamikus fényszórás 

DRS   diffúz reklektancia spektroszkópia 

ε   moláris abszorpciós koefficiens 

Ebg   tiltott sávhoz tartozó energia 

ESI   elektrospray ionizáció 

ESR   elektron spin rezonancia spektroszkópia 

   fotonfluxus 

Φ   látszólagos kvantumhasznosítási tényező 

HGL   higanygőzlámpa 

HPLC   nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

IC   szervetlen széntartalom 

IEP   izoelektromos pont 

KOI   kémiai oxigénigény 

LED   Light Emitting Diode 

LH   Langmuir-Hinshelwood 

PZC   nettó nulla felületi össztöltés 

RGyK   relatív gyökfogó kapacitás 

SHE   standard hidrogén elektród 

TOC   teljes szerves széntartalom 

UV   ultraibolya fénytartomány 

VB   vegyértéksáv 

Vis   látható fénytartomány 

XRD   röntgendiffrakció 
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1. Bevezetés 

 

Az emberiség technológiai fejlődésének és életszínvonalának fenntartása környezetünk 

jelentős terhelésével jár együtt. Számos természetes körülmények között nem, vagy lassan 

lebomló szennyező kerül környezetünkbe, melyek a közvetlen toxicitás mellett hosszú távon is 

beláthatatlan környezeti és humán–egészségügyi problémákat okoznak. Ezen vegyületek egy 

része a vizekben jelenik meg, vagy halmozódik fel. Jelentős részük a hagyományos fizikai-

biológiai víztisztítási módszerekkel nem ártalmatlanítható, ezért kiegészítő vízkezelési 

technológiák fejlesztése szükséges. 

A nagyhatékonyságú oxidációs eljárások nagy reaktivitású gyökök (elsősorban 

hidroxilgyök) generálásán alapuló környezetbarát, hatékony alternatívát kínálnak a nyomnyi 

mennyiségű szerves szennyezők eltávolítására. Ezen eljárások egyike a heterogén fotokatalízis, 

melynek előnye, hogy nem igényel folyamatos reagens adagolást, ám gyakorlati alkalmazását 

hátráltatja az a valódi szennyvizek tisztítása során mutatott erősen hullámzó teljesítménye. 

Doktori munkám során két kereskedelmi forgalomban is kapható, hatékony 

fotokatalizátor, a TiO2 és a ZnO alkalmazásával foglalkoztam. A mai napig számos vitás kérdés 

van a heterogén fotokatalitikus folyamatokkal kapcsolatban. A módszer fejlesztése érdekében 

szükséges ezen folyamatok részletes ismerete, valamint az egyes szerves anyagok 

átalakulásának, illetve a mátrix és komponensei hatásának vizsgálata. A fotokatalízis során 

általánosan elfogadott tény az adszorpció szerepének jelentősége, így ennek hatását is 

vizsgáltuk két próbavegyület, a kumarin és a 3-karboxikumarin átalakulása során. Környezeti 

szempontból releváns célvegyületként két neonikotinoid inszekticidet (imidakloprid és 

tiakloprid), valamint két antibiotikumot (szulfametazin és szulfametoxipiridazin) választottunk. 

A hagyományosan alkalmazott fluoreszcens higanygőzlámpák kiváltására UV–tartományban 

sugárzó Light Emitting Diode (LED) fényforrásokat is teszteltük. E mellett vizsgáltuk két 

mátrix (csapvíz és biológiailag kezelt lakossági szennyvíz), és szervetlen komponenseik hatását 

a hidroxilgyök képződésre és a kiválasztott modellvegyületek átalakulási sebességére 

vonatkozóan. 

Doktori dolgozatom elkészítése során célom volt minél több szempontból megvizsgálni 

a heterogén fotokatalízist, nem csupán annak előnyeit, hanem hátrányait is feltárva, az 

esetlegesen felmerülő problémákat kiemelve, hogy objektív képet kaphassunk a vízkezelésben 

való alkalmazásának lehetőségeiről.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a környezetvédelemben 

Az iparral, mezőgazdasággal és az áruszállítással együtt járó szennyezőanyag kibocsátás 

a környezet minden elemét terheli. Egyik probléma ezek közül a vizek szennyeződése, mely 

összefügg a talajszennyezéssel és az élővilág károsodásával. A biológiailag nehezen lebomló 

szennyezők például a különböző peszticid hatóanyagok és gyógyszerszármazékok, ma már az 

ivóvíz bázisként is szolgáló természetes vizekben is gyakran kimutathatóak [1]. Ezen anyagok 

nem feltétlenül akut toxikus hatásuk miatt jelentenek problémát; számos közülük akár 

határérték alatti koncentrációban is jelentős környezeti és egészségügyi problémákat okozhat 

hosszú távon [2]. Egyes szennyezők szelektíven toxikusak lehetnek bizonyos fajokra, a kis 

koncentrációjú szennyezőknek való kitettség pedig hosszabb idő alatt kialakuló, karcinogén, 

teratogén vagy épp endokrin rendszert befolyásoló hatással járhat együtt [3].  

A biológiailag nem vagy nehezen lebontható szennyezők eltávolítására jelenthetnek 

megoldást a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások (Advanced Oxidation Processes – AOP-k), 

melyek során többnyire gyökök generálásán keresztül történik a szennyezők átalakítása, ideális 

esetben teljes lebontása szervetlen vegyületekké (mineralizáció). A gyökök közül kiemelkedő 

fontosságú a hidroxilgyök (•OH), köszönhetően nagy oxidációs potenciáljának (2.8 V vs. SHE 

[4]) és reaktivitásának (szerves vegyületekkel való reakciójának sebességi állandója többnyire 

108 – 1010 mol dm−3 s−1 tartományban mozog [5]), valamint csekély szelektivitásának. A •OH 

generálható közvetlenül a vízből nagy energiájú sugárzás hatására (VUV−fény, gamma vagy 

elektron sugárzás, szonokémiai eljárás), de elterjedtek a különböző oxidálószerek (O3, H2O2) 

és UV fény kombinációján alapuló eljárások, valamint ide sorolható a Fenton eljárás (H2O2 

katalitikus bontása), ózonos kezelés és peroxon kezelés, melyek nem igényelnek 

elektromágneses sugárzást. A gyakorlati felhasználás során különösen jelentősek az ózon 

alkalmazásán alapuló módszerek, a gamma radiolízis valamint a Fenton-reakció, míg számos 

más eljárást jelenleg még félüzemi vagy laboratóriumi méretben vizsgálnak [6,7]. Az AOP-k 

alkalmazása szempontjából igen fontos tényező azok költséghatékonysága, mivel legtöbbjük 

esetén jelentős elektromos energia szükséges a primer gyökök előállításához. A vízkezelés 

gyakorlatában kevéssé alkalmazott, de intenzív kutatás tárgya a szintén ide sorolható heterogén 

fotokatalízis, melynek során megfelelő szilárd félvezetők fénnyel történő gerjesztése az alapja 

a reaktív részecskék képződésének [8]. 
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2.2. Heterogén fotokatalízis során lejátszódó folyamatok 

A heterogén fotokatalízis során alkalmazott fotokatalizátor leggyakrabban valamilyen 

fém-oxid (MOx) félvezető, melyet megfelelő, azaz a tiltott sáv („bandgap”) energiáját (Ebg) 

meghaladó energiájú fotonnal való gerjesztése következtében fotogenerált töltéshordozó pár 

jön létre. A foton elnyelése következtében a vezetési sávba („conduction band”, CB) elektronok 

kerülnek (eCB
−), míg a vegyértéksávban („valance band”, VB) pozitív töltésű elektronhiányos 

helyek, ún. lyukak (hVB
+) maradnak vissza (1) [9].  

MOx + hν  MOx (eCB
− + hVB

+) (1) 

Ezen töltések a katalizátor felületére kijutva oxidációs és redukciós reakciókat indíthatnak el (1. 

ábra). A heterogén fotokatalízis a szerves szennyezők eltávolítása mellett számos egyéb 

zöldkémiai eljárásban is alkalmazható. A víz bontásával történő hidrogén-előállítás, NOx és 

CO2 redukciója, vagy szerves vegyületek szelektív szintézise is az alkalmazási lehetőségek 

közé tartozik [5]. 

 

1. ábra: Egy félvezető sávszerkezete, fénnyel való gerjesztése, és a gerjesztést követően lezajló 

folyamatok sematikus ábrázolása 

 

A keletkező töltéshordozók rekombinációjának nagy a valószínűsége. Rekombináció 

során fény és/vagy hő formájában történik a felvett energia leadása (2). Ez a heterogén 

fotokatalízis hatékonyságának egyik fő limitáló tényezője, ezért a rekombináció gátlása, vagy 

lassítása elengedhetetlen a hatékonyság növelése érdekében [10]. 

MOx (eCB
− + hVB

+)  MOx + hν / hő (2) 
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A töltéshordozók rekombinációját gátolhatja azok csapdázódása a félvezető tömbfázisában, 

vagy annak felületén. Mivel az eCB
− és a hVB

+ csapdázódása fs-ps időtartományban zajlik, 

vizsgálata csak speciális módszerekkel lehetséges (elektron spin rezonancia (ESR) 

spektroszkópia, lézer flash-fotolízis) [10,11].  

Doktori dolgozatomban TiO2 és ZnO fotokatalizátorokkal foglalkoztam, így a 

továbbiakban elsősorban ezen katalizátorokra jellemző folyamatokat tárgyalom. Az eCB
− 

csapdázódásának két fő helye TiO2 esetén a felületi Ti(IV) (kisebb energiájú, ún. „shallow 

trapping”), valamint a mélyebben fekvő Ti(IV) csoportok (nagyobb energiájú, ún. „deep 

trapping”) (3,4), melyek közül a felületi csoportok a preferált elektroncsapdázó helyek [10]. A 

hVB
+ csapdázódása elsősorban a felületi O-atomok által történik. Nosaka és mtsai. szerint a Ti-

atomokat áthidaló O-atomok az elsődleges csapdázó helyek (5), a terminális –OH csoportok 

általi csapdázás energetikailag kevésbé kedvezményezett (6) [12]. A hVB
+-ból nagyobb 

energiájú csapdázódás esetén a felületen adszorbeált •OH-el ekvivalens szerkezet jön létre, míg 

a kisebb energiájú csapdázási helyek reaktív, szabad hVB
+-nak tekinthetők [10]. 

Ti(IV)−OH + eCB
− ↔ Ti(III)−OH (3) 

Ti(IV) + eCB
−  Ti(III) (4) 

≡Ti−O−Ti≡ + hVB
+  ≡Ti−O•−Ti≡ (5) 

≡Ti−OH + hVB
+  Ti−OH• (6) 

A fotogenerált töltések csapdázódása jelentősen lassítja azok rekombinációját, de teljesen 

gátolni nem képes [13]. A felületen lejátszódó oxidációs és redukciós folyamatoknak 

elegendően gyorsnak kell lenniük, hogy sikeresen versengjenek a töltésrekombinációval. A 

leggyakoribb elektronakceptor az O2, melynek a fotogenerált eCB
−-al való reakciója szuperoxid 

gyökaniont (O2
•−) eredményez (7). Vizes közegben a O2

•− protonálódása révén 

hidroperoxilgyök (HO2
•) képződik (8), mindkettő kis reaktivitású részecske. Rekombinációjuk 

révén H2O2 jön létre (9), mely további átalakulása szintén eredményezhet •OH-öt (10) [14]. 

eCB
− + O2  O2

•− (7) 

H+ + O2
•− ⇌ HO2

• pKa = 4,8 [15] (8) 

HO2
• + O2

•− + H2O  H2O2 + O2 + OH− k = 9,7 × 107 M−1 s−1 [15] (9) 

H2O2 + eCB
−  •OH + OH− k = 1,2 × 1010 M−1 s−1 [16] (10) 

A •OH képződésének másik lehetősége a OH−/H2O oxidációja a hVB
+-al való reakció 

során (11-12). 
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hVB
+ + H2O  •OH + H+ (11) 

hVB
+ + OH−  •OH (12) 

A szerves vegyületek átalakulásának a •OH-kel való reakció melletti másik lehetősége a 

közvetlen töltésátmenet, azaz a fotogenerált töltésekkel való reakció (13-14) [10]. A vezetési 

sáv alsó szintje az eCB
− redukciós, a vegyértéksáv felső szintje pedig a hVB

+ oxidációs 

potenciálját határozza meg. A hVB
+ azokat a molekulákat képes oxidálni, melyek 

redoxpotenciálja kisebb, mint a vegyértéksáv felső szintje. Az eCB
− pedig azokat a molekulákat 

képes redukálni, melyek redoxpotenciálja nagyobb, mint a vezetési sáv alsó szintje [13]. 

hVB
+ + S  S•/S•+ (13) 

eCB
− + S  S•/S•− (14) 

Jelenleg is vitatott, hogy a •OH és a hVB
+ milyen arányban járul hozzá az egyes szerves 

anyagok átalakulásához. A reakciómechanizmus erősen függ az átalakítandó vegyület kémiai 

szerkezetétől, adszorpcióra való hajlamától, valamint az alkalmazott fotokatalizátor 

jellemzőitől is [5,12,14,17,18]. A legtöbbet vizsgált, kereskedelmi forgalomban is kapható 

TiO2 és ZnO mellett az elmúlt évek, évtizedek során számos fotokatalizátort szintetizáltak és 

teszteltek szerves szennyezők eltávolításában. Különösen a látható fénnyel gerjeszthető 

fotokatalizátorokra jellemző, hogy az átalakulás során a közvetlen töltésátmenetnek, valamint 

a kisebb reaktivitású részecskéknek (O2
•−, szingulett oxigén) a szerepe meghatározóvá válik. A 

teljesség igénye nélkül, meg kell említenünk még a fotoérzékenyítést is, ami a festékanyagok 

átalakulásának egyik jellemző mechanizmusa.  

 

 2.3. TiO2 (Aeroxid P25) és ZnO fotokatalizátorok jellemzése 

A TiO2 népszerűsége aktivitása mellett számos egyéb kedvező tulajdonságának is 

köszönhető. Nagy fotokatalitikus aktivitása mellett toxicitása kicsi, fotokorrózióra és oldódásra 

nem hajlamos, és viszonylag kis költséggel nagy mennyiségben előállítható [19]. Három 

legismertebb kristály módosulata (antáz, rutil és brookit) közül fotokatalizátorként a rutilt és az 

anatázt használják. A rutil tiltott sáv szélessége 3.0 eV (413 nm), az anatázé 3.2 eV (388 nm) 

[20]. Több kereskedelmi forgalomban kapható TiO2 létezik, ezek közül a legismertebb a TiO2 

Aeroxid P25 [20], melyet gyakran használnak egyfajta etalonként is a fotokatalizátorok 

hatékonyságának tesztelésében. Ennek ellenére kiemelkedő aktivitásának pontos oka jelenleg 

is vita tárgya. Szerkezeti vizsgálata során egyes szerzők különálló rutil és anatáz 

nanorészecskék jelenlétéről számolnak be [21,22], míg mások az anatáz részecskék vékony rutil 

bevonatát figyelték meg [11,23–26]. Hasonlóan eltérőek a vélemények a P25 működési 
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mechanizmusára vonatkozóan is. Egyes szerzők szerint az anatáz és a rutil fázis között nincs 

kapcsolat, azaz a P25 anatáz és rutil mechanikai keverékének tekinthető [27,28], míg mások 

szerint a két fázis együttes jelenléte hatékonyabb töltésszeparációt eredményez ún. 

„heterojunction” révén, különösen látható fénnyel (> 400 nm) való gerjesztés során [24,26,29].  

TiO2 alapú heterogén fotokatalízis során a •OH a 2.2. fejezetben leírtak szerint képződik. 

A rutil kisebb gerjesztési energiája és a fotogenerált töltések lassabb rekombinációja ellenére 

általában jóval kevésbé aktív, mint az anatáz [30]. Rutil esetén a •OH diffúziója a felületről 

elhanyagolható, így az elsősorban a TiO2 felületén adszorbeálódott formában van jelen 

(•OHads); így a célvegyületek adszorpciója különösen kedvez a reakciónak [30]. Anatáz esetén 

a •OH oldatfázisba kerülése kedvezményezett, ún. „szabad” •OHaq jön létre, mely az oldatban 

lévő szerves szennyezőkkel is reagál, így nem feltétlenül szükséges azok preadszorpciója [30]. 

Hwang és mtsai. O18-izotópjelöléses vizsgálatokkal kimutatták, hogy anatáz esetén a •OHaq 

elsősorban az O2 redukcióján keresztül (7-10) keletkezik. A rutil felületén viszont a •OHads 

elsősorban a H2O/OH– hVB
+-kal való reakciója (11-12) során képződik [31]. A •OHads 

lényegében azonos a felületre kijutott, a ≡Ti−O−Ti≡ szerkezetű, titánatomok közti áthidaló 

(„bridging”) oxigénen csapdázódott lyukkal [12,18,32,33]. Ennek ellenére a kettő között 

számos publikáció különbséget tesz, megkülönböztetve a •OHads és a hVB
+ által indukált 

közvetlen töltésátmenetet, melynek magyarázata a 2.2. fejezetben említett, különböző energiájú 

csapdázási helyek jelenléte [34–38]. A •OHads oxidációs potenciálja kisebb (1,5 – 1,6 V) mint a 

•OHaq–é (2,8 V), mely különbség oka az adszorpcióval járó energiaváltozás, amit ionizáló 

sugárzással generált •OH-nek a TiO2 felületén való adszorpciója révén határoztak meg. A •OHads 

a •OHaq -höz képest viszonylag hosszú élettartamú gyök, így a rosszul adszorbeálódó szerves 

vegyületekkel is reagál [12]. 

A ZnO a TiO2-hoz hasonló, 3,2 - 3,4 eV közötti tiltottsáv-szélességgel rendelkezik, az 

optikai tulajdonságai jelentősen függnek a kristályok méretétől és morfológiájától [39–42]. 

Kémiai stabilitása kisebb, és a fotokorrózióra is hajlamosabb [43,44], mint a TiO2. A ZnO 

nagyobb elektronmobilitása miatt a fotogenerált töltések szeparációja hatékonyabb, csökkentve 

a töltésrekombináció sebességét [42,45,46]. A ZnO közel azonos vezetési és vegyértéksáv 

energiája miatt a TiO2-hoz hasonló, így elsősorban •OH-ön alapuló működési mechanizmust 

feltételeznek. Az előállítási költségek a TiO2-hoz képest akár 75%-kal [42] is kisebbek lehetnek, 

azonban a P25-höz hasonló, széles körben elfogadott, standardnak tekinthető előállítási eljárás 

még nem terjedt el [40,42,47]. ESR és fotolumineszcencia mérések során igazolták, hogy a 

fotogenerált töltések csapdázódása és a reaktív gyökök képződése (O2
•−, •OH) a ZnO esetén is 
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TiO2-hoz hasonlóan történik. Ugyanakkor igen jelentősen befolyásolja a ZnO aktivitását a 

hibahelyek mennyisége és típusa, mely függ a szintézis körülményeitől [48,49]. 

 

2.4. A heterogén fotokatalízis hatékonyságát befolyásoló alapvető paraméterek  

Heterogén fotokatalízis során a besugárzó fény hullámhosszúsága és intenzitása egyaránt 

meghatározó, hiszen az elnyelt fotonok száma és energiája közvetlenül meghatározza a 

fotogenerált töltések képződését. A fotokémiai folyamatok és így a heterogén fotokatalízis 

jellemzése és vizsgálata során is elengedhetetlen a fényforrás fotonfluxusának () az ismerete. 

A fotokémiai folyamatok hatékonyságának jellemzésére szolgáló kvantumhasznosítási tényező 

(Φ’) az adott reakcióban átalakuló reaktánsok vagy képződő termékek és az elnyelt fotonok 

számának hányadosa (15), mely érték természetesen jelentősen függ a hullámhosszúságtól. 

𝛷′ =
𝑐é𝑙𝑣𝑒𝑔𝑦ü𝑙𝑒𝑡 á𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑢𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑣𝑎𝑔𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 𝑘é𝑝𝑧ő𝑑é𝑠é𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑒

𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑡𝑜𝑟 á𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑛𝑦𝑒𝑙𝑡 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥𝑢𝑠
  (15) 

Heterogén fotokatalízis során a legtöbb esetben azonban nem monokromatikus fényforrást 

használnak, valamint a szilárd-folyadék határfelületen fellépő jelentős reflexió miatt az elnyelt 

fotonok száma sem határozható meg egyértelműen, ezért a kvantumhasznosítási tényező pontos 

értéke nem, vagy nehezen számítható. Így a legtöbb esetben a látszólagos kvantumhasznosítási 

tényezőt (Φ) használjuk (16), mely a reaktort érő fotonok számának és az adott reakcióban 

átalakuló reaktánsok, vagy képződő termékek számának hányadosa.  

𝛷 =
𝑐é𝑙𝑣𝑒𝑔𝑦ü𝑙𝑒𝑡 á𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑢𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑣𝑎𝑔𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 𝑘é𝑝𝑧ő𝑑é𝑠é𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑒

𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 é𝑟ő 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑓𝑙𝑢𝑥𝑢𝑠
  (16) 

Ennek meghatározásához nem kell ismernünk az elnyelt fotonok számát, azonban értéke függ 

a reakciókörülményektől és a reaktorelrendezéstől is [50]. Heterogén fotokatalízis során 

általában viszonylag kicsi, 1% alatti Φ értékek a jellemzőek kis koncentrációjú szennyezők 

átalakítása során. Nagyobb szervesanyag koncentráció esetén jóval nagyobb értékek 

mérhetőek: Herrmann és mtsai. tiszta metanolban szuszpendált TiO2 esetén 30 - 40% közti 

értékeket határoztak meg [51].  

Kisebb (<2 mW cm−2) fényintenzitás esetén a szerves anyagok átalakulási sebessége 

lineárisan nő a fotonfluxussal, míg nagyobb intenzitások esetén annak négyzetgyökével arányos 

[52–54]. Torimoto és mtsai. a hatékonyság csökkenését a szerves peroxilgyökök nagy 

koncentrációjának következményével értelmezték [53], míg más szerzők egy adott 

fényintenzitás felett a fotogenerált töltések rekombinációjának jelentősen megnőtt sebességét 

feltételezték [8,51,55]. Ohko és mtsai. kis UV-intenzitás (nW cm‒2 - μW cm‒2 nagyságrend) 
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mellett, gáz fázisban a propanol fotokatalitikus átalakulására vonatkozóan 28%-os maximális 

Φ értéket határoztak meg, amely az intenzitás csökkenésével és a kiindulási koncentráció 

növelésével nőtt. Ennek fő okaként a képződő gyökök (•OH, HO2
•) rekombinációját adták meg 

[56]. Az optimális fényintenzitás jelentősen függ az alkalmazott fotokatalizátor anyagi 

minőségétől és morfológiájától, a fotoreaktor geometriájától és elrendezésétől, valamint a 

katalizátor használatának módjától (szuszpendált vagy felületen rögzített) [9]. 

A fény intenzitása mellett meghatározó annak hullámhosszúsága is. A katalizátor optikai 

tulajdonságai meghatározzák az adott hullámhosszúságú fény elnyelésének mértékét, míg a 

tiltott sáv energiája a gerjeszthetőséget. A TiO2 és a ZnO elsősorban UV tartományban 

(λfoton<400 nm) gerjeszthető [57]. Monokromatikus fényforrást használva Torimoto és mtsai. a 

kvantumhasznosítási tényező erőteljes hullámhosszúság függését figyelték meg 290 és 400 nm 

közt. A kvantumhasznosítási tényező értéke nőtt a hullámhosszúság csökkenésével, amit 

elsősorban az anatáz abszorpciós tulajdonságának hullámhosszúság függésével értelmeztek, 

[58]. Bayarri és mtsai. 235 nm-től és 300 nm-től kezdődő hullámhosszúságú, polikromatikus 

megvilágítás esetén viszont nem találtak jelentős különbséget a kvantumhasznosítási tényezők 

között [59].  

A fotokatalizátor szuszpenzió töménységének növelésével adott fotonfluxus esetén egy 

bizonyos határig nő a fotogenerált töltések száma és ezzel együtt a szubsztrátum átalakulási 

sebessége. Azonban ennek határt szab a fotonfluxus értéke, így egy bizonyos szuszpenzió 

töménység felett már nem növelhető tovább a reakciósebesség. A túl híg szuszpenzió esetén a 

fotonok részleges elnyelése okozhatja a látszólagos kvantumhasznosítási tényező csökkenését, 

a szuszpenzió töménységének növelésével viszont csökken a fény behatolási mélysége, a 

reflexió révén pedig jelentős fotonveszteség léphet fel [9]. További probléma az aggregáció, 

melynek mértéke a szuszpenzió töménységével fokozódhat, a megnövekedett gyakoriságú 

részecske-részecske kölcsönhatások révén [5,60]. Az optimális töménység függ az alkalmazott 

fotoreaktor geometriájától, a besugárzó fény intenzitásától és hullámhosszúságától [8], 

valamint az elbontandó vegyület és a fotokatalizátor felülete közti kölcsönhatástól is.  

A vízben oldott O2 elektronakceptorként gátolja a fotogenerált töltések rekombinációját, 

valamint fontos szerepe van a gyökök képződésében és a gyökkészlet alakításában. 

Peroxilgyökök képződésén keresztül szerepe meghatározó a szerves szennyezők 

mineralizációjában is [5]. Az oldott O2 folyamatos utánpótlása esetén heterogén fotokatalízis 

során a felületen adszorbeált mennyiségét állandónak, a felületi borítottságot teljesnek tekintik 

[5]. A levegővel és O2-nel buborékoltatott rendszerekben mért átalakulási sebességek között 

többnyire nincs jelentős különbség [61], ugyanakkor a legtöbb esetben a szerves vegyület 
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átalakulása nem történik meg O2-mentes szuszpenziókban, ami jól tükrözi az O2 esszenciális 

szerepét. Az elektronakceptor szerepét azonban más molekula is betöltheti [9]. Ezen 

elektronakceptorok az O2-hez hasonlóan hatékonyan reagálnak az eCB
−-al, így egyrészt gátolják 

a fotogenerált töltéshordozók rekombinációját, másrészt további gyököket is képeznek [9]. A 

H2O2 eCB
−-al való reakciója (10) •OH-t eredményez, azonban egy adott koncentráció felett •OH-

fogó hatása válik dominánssá, így csökkenti az átalakulási sebességet [5]. Az utóbbi években 

egyre többet vizsgálták a perszulfátion [62,63], valamint a hipoklórossav/hipoklorit [64,65] 

hatását, melyek eCB
−-al való reakciói a töltés rekombináció akadályozása mellett nagy 

reaktivitású szulfátgyökiont (SO4
•−) és reaktív klórtartalmú gyököket (pl. Cl•, ClO•) is 

eredményeznek. Ezeknek az eCB
−-akceptoroknak az alkalmazása különösen ígéretes nagy 

szervesanyag tartalmú vizek kezelése során [66], valamint jelentősen megnövelhetik a látható 

fényben aktív, ám •OH-öt nem képző fotokatalizátorok (pl. g-C3N4) hatékonyságát [67].  

Állandó fotokatalizátor koncentráció, fotonfluxus és eCB
−-befogó (azaz oldott O2 

koncentráció) mellett a reakciósebesség (r0) elsősorban a szervesanyag kiindulási 

koncentrációjának (c0) függvénye. A c0 növelésével az átalakulás sebessége telítési görbe 

szerint változik. A heterogén fotokatalízis kinetikájának leírására gyakran alkalmazzák a 

Langmuir-Hinshelwood (L-H) adszorpciós-kinetikai modellt [5,68]: 

𝑟0 =
𝑘×𝐾×𝑐0

1+𝐾×𝑐0
 illetve linearizált formája:  

1

𝑟0
=

1

𝑘×𝐾
×

1

𝑐0
+

1

𝑘
 (17) 

ahol ’r0’ a kezdeti reakciósebesség, ’c0’ a kiindulási koncentráció, ’k’ a L-H látszólagos 

reakciósebességi együttható és ’K’ a Langmuir adszorpciós együttható [69]. A modell 

feltételezi a szorpciós egyensúly beállását (azaz a reaktánsok és a termékek diffúziójának nincs 

sebesség meghatározó szerepe) [70], valamint a felület homogenitását, az egyrétegű 

adszorpciót, és hogy a szubsztrátumok közt nincs kompetíció az adszorpciós helyekért. Az 

átalakulás sebessége egyaránt függ k és K értékétől, vagyis a K adszorpciós állandó nem 

feltétlenül jelent nagyobb átalakulási sebességet. A modellt a Langmuir adszorpciós 

izotermából származtatják: 

𝑞𝑒𝑞 =
𝑞𝐿𝐾𝑐𝑒𝑞

1+𝐾𝑐𝑒𝑞
 illetve linearizált formája:  

1

𝑞𝑒𝑞
=

1

𝑞𝐿
+

1

𝑞𝐿𝐾
×

1

𝑐𝑒𝑞
 (18) 

Ahol ’qeq’ az egységnyi adszorbens által adszorbeált anyagmennyiség, ’ceq’ az egyensúlyi 

koncentráció, ’qL’ az Langmuir maximális adszorpciós kapacitás.  

Bár a L-H modell a legtöbb esetben a kísérleti adatokkal jó egyezést mutat, számos szerző 

kifejtette már kétségeit rutinszerű alkalmazásával szemben. Ollis és Ohtani egy ún. „pseudo-

steady-state” kinetikai rendszer alkalmazását javasolják, mivel a L-H modell együtthatóinak 
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értékei (k és K) a fényintenzitástól is függnek, a mért K érték nem egyenlő az adszorpciós 

mérések során meghatározott együtthatóval. Az adszorpciós egyensúly sem áll fenn a 

megvilágítás alatt a gyökös és töltésátmenettel járó reakciók nagy sebessége miatt [71,72]. 

Emeline és mtsai. a fényintenzitás függését figyelembe véve az ún.  Eley-Rideal (E-R) modellt 

használták. Az E-R mechanizmus esetén csak az egyik reaktáns kötődik a felülethez 

(fotokatalízis esetén ez elsősorban a hVB
+ vagy •OHads), mely az oldatfázisban lévő reaktánssal 

reagál el [69]. Herrmann munkájában nem ért egyet az E-R mechanizmus fotokatalízis során 

való alkalmazhatóságával [51], míg Zhang és Jaroniec szerint az aktív centrumok rövid 

élettartama miatt a kinetikai számítások lényegében egyeznek a L-H modellel [68]. Brosillon 

és mtsai. metolachlor fotokatalitikus átalakítása során a L-H és E-R modellt egyaránt 

megfelelőnek találták a fotonfluxussal való korrekciók után [73]. A heterogén fotokatalízis 

kinetikájának leírására számos modellt, és azok módosított változatait használták [74–77]. 

Összességében elmondható, hogy a kísérleti adatokra jól alkalmazhatóak a különböző 

módosított modellek, de a reakciómechanizmusra megbízható következtetéseket nem lehet 

levonni segítségükkel [70]. 

 

2.5. Szerves vegyületek átalakulásának lehetőségei heterogén fotokatalízis során 

A •OH reakciói közül vizes közegben a legfontosabbak [78] az addíció, hidrogén-

absztrakció és elektrontranszfer reakciók. Addícióval elsősorban aromás vagy kettős kötéseket 

tartalmazó szervesanyagokkal reagál, 2,0×109 - 1,0×1010 M−1 s−1 sebességi állandóval [79]). Az 

addíciót követően a legtöbb aromás vegyület peroxilgyökön keresztül hidroxilált termékké 

alakul, általában HO2
•
 eliminációval [6]. A telített szénhidrogénekkel (alkánokkal, alkoholokkal, 

egyszerű karbonsavakkal) hidrogén-absztrakció során, az addíciónál lassaban, jellemzően 

1,0×107 - 1,0×109 M−1 s−1  [79] sebességi állandóval reagál. Aromás vegyületek esetén a pozitív 

töltésű funkciós csoportok jelenléte (pl. anilin esetén) növelheti a hidrogén-absztrakció 

valószínűségét, illetve bizonyos szervetlen ionokkal (HSO4
− vagy HCO3

−) is regálhat így [6]. 

Az elektrontranszfer reakció nagyobb aktiválási energiája miatt elsősorban akkor jellemző, ha 

nem áll rendelkezésre absztraktálható H-atom. Elsősorban oxidálható szervetlen ionok (pl. Cl−, 

Br−, CO3
2−, NO2

−) esetén gyakori, és szervetlen gyököket eredményez. Gyakorlati jelentősége 

ezeknek a reakcióknak igen nagy a mátrixban jelen lévő szervetlen anionok gyakorisága és 

koncentrációja miatt 6]. 

 A •OH-kel való reakció sebességét és a támadás helyét meghatározzák a molekulában 

lévő funkciós csoportok. Az elektronküldő (−CH3, −NH2, −OCH3, −OH) csoportok elősegítik 
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a H-absztrakciót a képződő szerves gyök stabilizálása révén, míg az elektronszívó csoportok 

(−NO2, C=O, −SO3H, −CN) gátolják azt. Az elektronküldő csoportok az aromások esetén a 

•OH addícióját orto és para pozícióba, míg az elektronszívó csoportok meta pozícióba 

irányítják [78]. Érdemes megemlítenünk azt is, hogy bizonyos szerves anyagok, mint például a 

perfluorozott szerves vegyületek [78] vagy az atrazin átalakulása során képződő cianursav [80] 

nem, vagy csak nagyon lassan reagálnak a •OH-kel. Jelentős hatása lehet a vegyület 

protonáltsági állapotának is; a trimetilamin protonálódása nagyságrenddel csökkenti a •OH-kel 

való reakció sebességi együtthatóját [78], míg a fenol deprotonálódása jelentősen növeli azt. 

A fotogenerált töltésekkel való reakciókra vonatkozó ismereteink hiányosabbak mint a 

•OH reakcióra vonatkozók. A fotogenerált töltéshordozók közül O2 jelenlétében a szerves 

vegyületek átalakulása szempontjából elsősorban a hVB
+-al való reakciónak tulajdonítanak 

szerepet [81], melyet kis szénatomszámú alkoholok (metanol, etanol, propanol) és fenol esetén 

is igazoltak [82,83]. A hVB
+ és •OH elektronabsztrakciós reakcióit általában gyökfogók (pl. 

metanol, terc-butanol, 2-propanol) és elektrondonorok (pl. KI, oxálsav, trietanolamin) hatásával 

próbálják megkülönböztetni [31,84–86], noha ezen eredmények értékelése nagy körültekintést 

igényel. Az eCB
− szerepét a szerves vegyületek átalakulásában a legtöbb publikáció figyelmen 

kívül hagyja, inkább oxigénmentes körülmények között (pl. szelektív szintézisek, CO2-

redukció) foglalkoznak vele [87,88]. Ennek ellenére oldott O2 jelenlétében is lehet szerepe 

bizonyos vegyületek átalakulásában, ahogyan azt Fónagy és mtsai. az 1,4-benzokinon (1,4-BQ) 

átalakulása során kimutatták, mely vegyület hatékonyan verseng a O2-nel az eCB
− -ért [89]. 

A O2
•−/HO2

• reaktivitása jóval kisebb, szelektivitása pedig sokkal nagyobb, mint a •OH-

é, szerepük azonban mégsem elhanyagolható [90]. Az O2
•− elsősorban az O2 redukciója során 

(E°O2/O2•− = −0.33 V [78]) képződik, protonált párjával együtt TiO2 és ZnO esetén is elsősorban 

a H2O2 képződésében vesznek részt [12,91].  A O2
•− főként töltésátviteli reakcióban reagál 

[92,93], a sebességi együtthatói értéke többnyire kicsi, de bizonyos vegyületek esetén (pl. 

luminol, szuperoxid-dizmutáz, 1,4-benzokinon, biszfenol-A) kiugróan nagy is lehet, elérheti a 

107-1010 M−1 s−1 értéket [94].  

A 1O2 elsősorban fotoérzékenyítés során képződik, a gerjesztett festékmolekulák energia-

transzfer reakcióján keresztül, de a O2
•− oxidációja során is létrejöhet. A 1O2 szelektív 

oxidálószer, aminokkal és alkénekkel nagy sebességgel reagál, élettartama jóval hosszabb (μs-

ms) mint a legtöbb gyöké, ennek ellenére hozzájárulása a legtöbb szerves vegyület 

fotokatalitikus átalakulásához általában csekély [12].  

A szerves szubsztrátum szerkezete és töltése meghatározzák a fotokatalizátor felületével 

való interakcióját. A TiO2 felületén a karbonsavak jól adszorbeálódnak a felületi ≡Ti−OH 
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csoportok és a karboxilcsoport közt kialakuló kölcsönhatás miatt [95,96], míg az aromás 

vegyületek adszorpciója többnyire elhanyagolható [96]. Elterjedt nézet, hogy a felületi 

borítottság növekedése hatékonyabb átalakulással jár, ám egyes szerzők szerint ez csupán a 

közvetlen töltésátmenettel történő reakcióra igaz, míg a •OH-kel való reakció esetén az 

adszorpció szerepe kevésbé meghatározó [5,97]. Tolosana-Moranchel és mtsai. különböző 

fenol származékok és TiO2 fotokatalizátor esetén nem találtak egyértelmű kapcsolatot az 

adszorpció mértéke és az átalakulási sebesség között [98]. Hasonló eredményt publikáltak Chen 

és mtsai.; Acid Orange 7 estén az átalakulási sebesség nem, de a reakciómechanizmus változott 

az adszorpció mértékének függvényében. Az adszorbeált anyagmennyiség csökkenésével a 

•OH-kel való reakció hozzájárulása az átalakuláshoz nőtt, míg a hVB
+-kal való reakcióé csökkent 

[99]. Ezzel szemben Chen és mtsai. dikloroetán esetén az adszorpció mértékének növelésével 

a reakciósebesség növekedését figyelték meg [100].  

A heteroatomos szerves vegyületek átalakulása jelentősen eltérhet az egyszerű 

szénhidrogénekétől. Nitrogéntartalmú aromás vegyületek fotokatalitikus átalakítása során a N-

atom oxidációs állapota és a molekula szerkezete egyaránt befolyásolja a lejátszódó 

folyamatokat. A bomlás során elsősorban NH4
+ és NO3

− képződik, melyek aránya 

vegyületenként változik [101,102]. Guillard és mtsai. a szervetlen ionok mellett N2 képződését 

is megfigyelték –N=N– csoportot tartalmazó festékmolekulák esetén [103].  A N-tartalmú 

vegyületek átalakulása egyaránt történhet •OH-kel való reakció vagy közvetlen töltésátmenet 

által [104,105] 

A környezeti szennyezők közül különösen jelentősek a halogénezett szerves vegyületek. 

A klórfenolok és a kloropiridazin esetén a Cl-atom elektronszívó hatása dezaktiváló hatást fejt 

ki a •OH-kel való reakció szempontjából. A deklórozódás többnyire a hidroxilációt követően 

történik [105]. Egyes szerzők halogénezett fenolszármazékok fotokatalitikus átalakítása során 

feltételezik az eCB
−-nal való reakció szerepét a dehalogéneződésben, mely szintén hidroxilált 

termékek képződésével jár [106][107]. Cermenati és mtsai. szerint viszont a klorokinolin 

dehalogéneződését a hVB
+-kal való reakció okozza [108].  

 

2.6. A mátrix és komponenseinek hatása a heterogén fotokatalízis hatékonyságára 

 

2.6.1. A pH hatása 

A heterogén fotokatalízis során szilárd folyadék határfelületen, vagy annak közelében 

játszódnak le a folyamatok. Minden, ami a szuszpenzió tulajdonságait vagy a katalizátor 
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felületének állapotát befolyásolja, hatással lehet a fotofizikai és kémiai folyamatokra, ezen 

keresztül pedig a szerves célvegyület átalakulására. A vizes közeg pH-ja felületi –OH csoportok 

protonálódása/deprotonálódása révén (19) befolyásolja a katalizátor felületi töltését. 

M‒OH2
+ ↔ M‒OH ↔ M‒O‒ (19) 

A „Point of Zero Charge” (pHPZC) érték az a pH, ahol a részecskék felületi össztöltése nulla, 

ennél kisebb pH értékek esetén a felületi töltés pozitív, nagyobbnál negatív. TiO2 fotokatalizátor 

esetén a pHPZC 6,0 - 6,3 közé esik [58,109]. Ez az érték ZnO esetén 8,7 - 9,4.  Gyakran pHPZC 

helyett az elektroforetikusan meghatározott izoelektromos pontot (pHIEP) adják meg, mely azon 

pH érték, ahol az elektrokinetikus potenciál nulla.  Ez ionok specifikus adszorpciója esetén 

jelentősen eltérhet a pHPZC értékétől, ZnO esetén a mért pHIEP 6,4 [110,111]. A felületi töltés 

befolyásolja a töltéssel rendelkező részecskék adszorpcióját, elektrosztatikus kölcsönhatások 

révén elősegítve vagy gátolva azt. Hatása van a katalizátorszemcsék aggregációjára, mely a 

pHPZC értékén a legnagyobb mértékű, ahol a felületi töltéssel rendelkező részecskék közti 

elektrosztatikus taszítás nem járul hozzá a szuszpenzió stabilizálásához [9,110]. 

A pH változásával megváltoznak a katalizátor vegyérték és vezetési sávjának potenciál 

értékei, melyek befolyásolhatják a közvetlen töltésátmenettel járó reakciókat, valamint a 

gyökök képződését. A pHPZC alatti pH értéken csökken a •OH képződési sebessége a VB és CB 

potenciálváltozásának köszönhetően, míg a hVB
+ általi oxidáció szerepe megnő [112]. TiO2 és 

ZnO esetén az átalakulási sebességre vonatkozó optimális pH tartomány általában 6,0 - 9,0 

között van, ezen a tartományon kívül többnyire csökken a hatékonyság [9,58,112]. A pH a 

célvegyületek protonálódásán keresztül is befolyásolja azoknak a katalizátor felületéhez való 

affinitását, azaz az adszorpciójuk mértékét. E mellett a protonált és deprotonált forma reaktív 

részecskékkel való reakciójának sebességi együtthatója is eltérő lehet [58,78]. Figyelembe kell 

vennünk a pH szerepét a vízben jelenlévő szervetlen ionok hatásának vizsgálatánál is, azok 

protonálódásán keresztül. 

 

2.6.2.  A mátrix szerves komponenseinek hatása 

A kezelendő víz komponensei jelentősen befolyásolhatják a célszennyezők (melyek 

általában nyomnyi mennyiségben vannak jelen) eltávolításának hatékonyságát [9]. A 

konvencionális biológiai eljárással kezelt szennyvizek, sőt az ivóvíz is számos szervetlen és 

szerves komponenst tartalmaznak, melyek hatása külön-külön is számottevő lehet, együttes 

hatásukról nem is beszélve. 
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Az oldott anyagok fényelnyelése belső szűrőként csökkentheti a katalizátort gerjesztő 

fény intenzitását, [113,114]. Azonban érdemes megemlíteni, hogy a fotonokért való kompetíció 

során, különösen optimális szuszpenzió töménység esetén a fényt elsősorban a fotokatalizátor 

nyeli el, még az adott hullámhosszúságon nagy moláris abszorbanciával rendelkező oldott 

anyagok esetén is. Természetesen a koncentráció és abszorbancia viszonyok ebben az esetben 

is meghatározók.  

A szerves anyagok többnyire jelentős gyökfogó hatást fejtenek ki, különösen a kevéssé 

szelektív •OH-kel való reakciók szempontjából. A képződő reaktív részecskékért (•OH, hVB
+) 

való kompetíció a célvegyületek és a mátrix komponensei közt drasztikusan csökkentheti az 

átalakulás sebességét, különösen, ha a mátrix szervesanyag tartalma jelentősen meghaladja a 

célvegyület koncentrációját. Bizonyos, a fotokatalizátor részecskék felületén jól adszorbeálódó 

anyagok (pl. huminsavak) fokozottan csökkentik a hatékonyságot, mivel gyökfogó hatásuk 

mellett még az adszorpciós helyekért is sikeresen versengenek a célvegyületekkel [114]. A 

felületen adszorbeálódott részecskék ezenkívül megváltoztatják a katalizátor részecskéinek 

felületi töltését, ami a körülményektől függően elősegítheti vagy gátolhatja azok aggregációját 

[109]. Azonban az egyes komponensek hatása nem csak negatív lehet. Ilyen a fotoérzékenyítés, 

amely nem csak az átalakulás sebességét, hanem annak mechanizmusát is megváltoztatja [115]. 

 

2.6.3. Szervetlen ionok hatása 

A legtöbb, természetes és szennyvizekben is előforduló anion (Cl−, HCO3
−, NO3

−, SO4
2−, 

PO4
3−) általában negatív hatással van a heterogén fotokatalízis hatékonyságára, ennek mértéke 

jelentősen függ az ionok koncentrációjától és anyagi minőségétől, valamint az alkalmazott 

katalizátortól [113,114]. A leggyakoribb kationok (Na+, Ca2+, Mg2+) elhanyagolható hatással 

vannak a hatékonyságra, míg bizonyos átmenetifém ionok (pl. Fe3+, Al3+) jelentősebb hatással 

bírhatnak, de ez függ a koncentrációjuktól, az alkalmazott katalizátor típusától és a 

célvegyülettől [116]. Elektronakceptorként gátolhatják a fotogenerált töltések rekombinációját, 

nagyobb mennyiségben (>50 mM [117]) azonban már kedvezőtlen hatást fejthetnek ki. A Fe3+ 

redukciója során képződő Fe2+ reakciója a hVB
+ -al illetve •OH-el gátolhatja a szerves anyagok 

átalakítását, bár a Fenton reakció révén hozzá is járulhat a •OH képződéséhez, ezen folyamatok 

hozzájárulása a Fe2+ koncentrációjának függvénye [118]. Továbbá a fémionok esetleges 

kicsapódása a katalizátor felületén jelentősen megváltoztathatja annak tulajdonságait 

[117,119].” 
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A szervetlen ionok adszorpciója, a pH változáshoz hasonlóan megváltoztatja a 

katalizátorrészecskék felületi töltését, aggregációjának mértékét, és így befolyásolhatja a 

célvegyületek adszorpcióját és átalakulási mechanizmusát [120]. A katalizátor felületén 

adszorbeálódva blokkolhatják az aktív helyeket, így gátolva a célvegyületek átalakítását 

[116,121]. Bizonyos ionok, mint a CO3
2−, HCO3

− vagy Cl− a •OH-kel elreagálva gyökfogóként 

is viselkedhetnek. 

A felületen adszorbeálódott szervetlen ionok hatással lehetnek a fotogenerált töltések 

élettartamára és rekombinációjának sebességére, mely a körülményektől függően akár pozitív 

(a fotogenerált töltések rekombinációját gátló) vagy negatív (kompetíció a célvegyületekkel a 

töltésekkel való reakcióért) hatás is lehet [113]. A szervetlen ionok fotogenerált töltésekkel 

vagy •OH-el való reakciói során különböző reaktív gyökök képződhetnek (pl. Cl•, CO3
•−, NO3

•, 

HPO4
•, SO4

•−) [58,113,116,122,123]. Ezek a •OH-nél általában kevésbé reaktív, viszont 

szelektívebb gyökök, melyek képződése a katalizátor vezetési és vegyértéksávjának 

potenciáljától is függ. Részben a képződésükre vonatkozó feltételekkel, részben pedig 

szelektivitásukkal magyarázható a különböző fotokatalizátorok és szennyezőanyagok 

vizsgálata esetén megfigyelt, időnként ellentmondásos hatásuk. TiO2 fotokatalizátort 

alkalmazva Farner Budarz és mtsai. arra a következtetésre jutottak, hogy a CO3
2− és a PO4

3− 

elsősorban a hVB
+-al reagálnak, míg a Cl− és a SO4

2− hatására csökken a •OH-képződés 

sebessége [122]. Kudlek és mtsai. a szervetlen ionok különböző gyógyszerhatóanyagok 

fotokatalitikus átalakítására gyakorolt változó hatását a képződő gyökök/gyökionok 

szelektivitásával értelmezték [116]. Lai és mtsai. valamint Lair és mtsai. TiO2 esetén a Cl− és a 

HCO3
− naftalin és metotrexát átalakulására való pozitív hatását mutatták ki [121,124]. A 

CO3
2−/HCO3

− a TiO2 esetén pozitív, ZnO esetén viszont negatív hatással volt az átalakulási 

sebességre több szennyező átalakítása során is [86,125]. A különböző ionok hatása jelentősen 

függ a szuszpenzió pH-jától is [58,126–128]. A különböző gyökök és gyökionok képződése 

mellett gyakran az ionoknak a célvegyület adszorpciójára gyakorolt hatását emelik ki. 

Különböző anionok hatását vizsgálva valamennyi csökkentette a heterogén fotokatalízis 

hatékonyságát ZnO és TiO2 esetén egyaránt, amit elsősorban az adszorpciós helyekért való 

kompetícióval értelmeztek [121,127].  

A mátrixhatás vizsgálata során gyakran ellentmondó eredményekkel és értelmezésekkel 

találkozhatunk az összetett hatások miatt. A további vizsgálatok különösen fontosak gyakorlati 

szempontból, mivel a szervetlen ionokból képződő klór- és nitrogéntartalmú gyökök (pl. NO2
•, 

NO3
•) reakciói a szerves anyagokkal toxikus bomlástermékek képződéséhez is vezethetnek 

[129–132]. 
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2.6.4. Fluoridionok hatása 

A szervetlen ionok közül a fluoridion (F‒) hatását TiO2 fotokatalizátorok esetén érdemes 

külön tárgyalni. A fluoridionok savas pH-n képesek a TiO2 terminális felületi 

hidroxilcsoportjait (≡Ti‒OH) lecserélni fluorid-csoportokra (≡Ti‒F) (20), jelentősen 

megváltoztatva a felület tulajdonságait, és a lejátszódó fotokatalitikus folyamatokat [133–135]. 

A TiO2 a maximális fluorid-borítottságot 3,0 pH értéken éri el [136]. 

≡Ti‒OH + F‒ + H+ ↔ ≡Ti‒F + H2O pKF = 6,2 [133] (20) 

A felületen adszorbeált F‒ nagy elektronegativitása révén az eCB
‒ csapdázódását segítve 

csökkenti a fotogenerált töltések rekombinációját. A felületi ≡Ti‒OH csoportok lecserélése 

≡Ti‒F-ra, valamint a fotokatalizátor felületén feldúsult elektronok enyhén negatív felületi 

töltést eredményeznek [137–139]. A fluoriddal módosított TiO2 (TiO2
F) esetén a fotokatalitikus 

aktivitás növekedését a leggyakrabban a •OHaq képződési sebességének növekedésével 

értelmezték [138,140,141], és 3-hidroxi-ftálhidrazid segítségével igazolták [142]. Katekol és 

Acid Orange 7 festék esetén az adszorpció gátlása mellett is növekedett az átalakulási sebesség, 

amit részben az •OHads könnyebb oldatba jutásával („leválása” a felületről) [31] és a •OHaq 

megnövekedett koncentrációjával értelmeztek [134,138,143]. A fluorozás azonban az O2 és 

eCB
− reakcióját is gátolja, ami csökkenti a O2

•− képződését [144]. Egyes vegyületek 

átalakulásánál negatív (pl. formiát, tetrametilammónium) [135,145], vagy elhanyagolható (pl. 

klomazon) hatást figyeltek meg [34]. A felület megváltozása bizonyos vegyületek adszorpcióját, 

valamint a hVB
+ általi oxidáció hozzájárulását az átalakuláshoz egyaránt csökkenti 

[120,133,145]. Ezt igazolja, hogy a karbonsavak átalakulása, melyben a hVB
+-al való reakció a 

meghatározó, TiO2
F esetén jelentősen lassult [145].  

A F− hatása jelentősen különbözik anatáz, rutil és a mindkét fázist tartalmazó P25 esetén. 

Rutil esetén a F− hatása a katalitikus aktivitásra sokszor negatív; a felhalmozódó negatív 

töltések a töltésrekombinációnak kedveznek. Megfelelő elektron-akceptorok (pl. Cu2+, Pt) 

hozzáadásával a F− hatása azonban pozitív lesz [143,146]. Anatáz és P25 fotokatalizátorok 

esetén általában egyértelműen pozitív hatás érhető el a felület fluorozásával elektron-akceptor 

hozzáadása nélkül is [143]. Meglepő módon azonban nagyobb átalakulási sebesség mellett a F− 

lassíthatja a szerves anyagok mineralizációjának sebességét, amit elsősorban a O2
•− képződés 

gátlásával értelmeztek [147]. 

A fotokatalitikus aktivitás megváltozásának oka TiO2
F esetén jelenleg is vitatott, a 

legtöbb publikációban az oldatfázisbeli •OHaq képződési sebességének növekedésével, valamint 
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az adszorpció gátlásával, míg mások a felületi •OHads [135,137,143], vagy a hVB
+ általi oxidáció 

hozzájárulásának növekedésével [133,148] értelmezik az eredményeket. 

 

2.7. Hidroxilgyök képződésének vizsgálata heterogén fotokatalízis során 

A •OH-képződés vizsgálata annak rövid élettartama és nagy reaktivitása miatt 

körülményes. A közvetlen megfigyelés egyik lehetséges módja a lézer indukált fluoreszcencia 

(LIF) módszer, mellyel TiO2 megvilágítása esetén a hVB
+ általi, és H2O2-on keresztüli •OH-

képződést is igazolták. A két folyamat sebessége jelentősen különbözik, az előbbi 40 μs, az 

utóbbi 180 μs alatt zajlott le. A módszer jelentős hátránya, hogy csak gázfázisban alkalmazható 

a víz zavaró hatása miatt [149]. Elterjedtebb módszerek az elektron spin rezonancián (ESR) 

alapuló eljárások. A direkt ESR detektálás csak alacsony hőmérsékleten (<100 K) és 

gázfázisban alkalmazható. Jóval elterjedtebb az ún. „spin trapping” módszer, melynek során 

egy nagy koncentrációban (>0,1 M) jelen lévő gyökfogó (5,5-dimetil-l-pirrolin-N-oxid, 

DMPO) reakciói során képződő adduktok alapján következtetnek a reaktív gyökök 

mennyiségére és minőségére. Nosaka és Nosaka munkájukban óvatosságra intenek a módszer 

alapján való következtetésekkel kapcsolatban, mivel a hVB
+, és az adszorbeált DMPO által 

indukált fotoszenzitizált reakciók is a •OH-höz hasonló DMPO-OH adduktokat eredményeznek. 

Egy kevésbé elterjedt eljárás a nitroxilgyökök ESR jelének csökkenésének mérésén alapul, 

melynek során szintén nehézséget okozhat a különböző oxidációs folyamatok 

megkülönböztetése [149].  

Heterogén fotokatalízis során a •OH képződés kimutatására és mennyiségi 

meghatározására aromás vegyületek fluoreszcens hidroxilált termékeinek meghatározásán 

alapuló eljárásokat is kidolgoztak és használnak. Erre a célra tereftálsavat, fenoxazint, valamint 

a kumarint és származékait is alkalmazzák [17,150,151]. Nosaka és mtsai összehasonlítva a 

tereftálsavon alakuló módszer eredményeit ESR mérésekkel, arra jutottak, hogy a tereftálsav 

elsősorban az oldatfázisban lévő •OHaq-val reagál, így a felületen adszorbeált •OHads és hVB
+ 

általi reakciók hozzájárulását nem méri [152].  

Gyakran alkalmazott modellvegyületek a dolgozatom elkészítése során is használt 

kumarin (COU) és 3-karboxikumarin (3CCA). A •OH-kel való reakciójuk erősen fluoreszcens 

7-hidoxikumarint (7HO-COU) és 7-hidroxi-3-karboxikumarint (7HO-3CCA) eredményez (2. 

ábra). Mindkét vegyület átalakulását vizsgálták gamma és impulzus radiolízissel, és igazolták 

a módszer alkalmazhatóságát a •OH kimutatására; a fluoreszcens hidroxilált termékekre 

vonatkozóan 3-5% közötti hozamokat állapítottak meg [150,153,154]. Számos 
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nagyhatékonyságú oxidációs eljárás során alkalmazták már őket, többek között UV/VUV-

fotolízis [155], Fenton-eljárás [156,157], ultrahangos kezelés [158], heterogén fotokatalízis 

[159–161] és NO3
− fotolízisén alapuló •OH-generálás [162]. A képződő hidroxilált termékek 

közül a COU és 3CCA esetén is egyedül a 7-es pozícióban hidroxilált fluoreszkál intenzíven 

[154,163]. Mindkét vegyület esetén a fluoreszcens termékek hozama jelentősen függ az O2 

koncentrációtól [154,164]. A két vegyület közötti fontos különbség, hogy a 3CCA 

karboxilcsoportja (pKa=3.3-3.7 [153]) miatt jól adszorbeálódik a TiO2 felületén, míg a COU 

adszorpciója nem jelentős. Így heterogén fotokatalízis során mindkét vegyületet használva a 

felületen és oldatfázisban történő reakciók hozzájárulása közti különbségek vizsgálhatók. 

Nosaka és mtsai. a két vegyületet anatáz és rutil esetén használva igazolták, hogy míg rutil 

esetén elsősorban csak a felületen, addig anatáz esetén az oldatfázisban is létezik •OH [149]. 

 

2. ábra: A COU és 3CCA, valamint •OH-el képzett hidroxilált termékeik szerkezeti képlete 

 

A számos eredmény ellenére többen megkérdőjelezték a módszer alkalmazhatóságát 

heterogén fotokatalízis során. Zerjav és mtsai. a COU-t és a tereftálsavat is alkalmasnak találták 

a •OH-képződés sebességének összehasonlítására különböző fotokatalizátorok esetén, de 

pontos kvantifikálására nem [165]. Leandri és mtsai. a teljes •OH képződési kapacitás 

kvantifikálásával kapcsolatban fejezték ki kétségeiket [159]. Wafi és mtsai. munkájuk során 

COU esetén annak eCB
− és O2

•− általi átalakulását is feltételezték [166].  

 

2.8. Nitrogéntartalmú szerves szennyezők eltávolítása nagyhatékonyságú oxidációs 

eljárásokkal 

2.8.1. Neonikotinoid peszticidek 

A szerves szennyezők közül környezetünk védelme szempontjából az egyik fontosabb 

csoport a peszticideké. Különösen nagy figyelmet kaptak az utóbbi évtizedben a neonikotinoid 
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inszekticidek a jelentős ökológiai, környezeti és humán-egészségügyi hatásuk miatt [167–170]. 

A neonikotinoidok közé tartozó imidakloprid (IMIDA) kedvező tulajdonságai, alacsony ára és 

emlősekre való elhanyagolható toxicitása miatt 1994-es felfedezése után hamar az egyik 

legnépszerűbb rovarölő szer lett [167]. Az IMIDA széleskörű alkalmazása azonban a mézelő 

méhek populációjának drasztikus csökkenésén keresztül hatalmas ökológiai károkat okozott 

[171,172]. Az Európai Unió a használatát több más neonikotinoiddal együtt 2018-ban 

korlátozta, de a világon számos helyen még használják [173]. A tiakloprid (THIA) a méhekre 

kevésbé, ám a vízi élővilágra fokozottan veszélyes neonikotinoid, melynek az emberi 

szervezetre gyakorolt endokrin diszruptor hatását is kimutatták [174,175]. Franciaországban 

már 2019-ben betiltották használatát [176], az Európai Unió pedig 2020-ban vonta vissza a 

THIA engedélyeztetését. 

 

3. ábra: Az imidakloprid és tiakloprid szerkezeti képlete 

Az IMIDA jó vízoldhatósága (610 mg dm−3) kedvez a környezetben való transzportjának 

[177]. A THIA oldhatósága kisebb (185 mg dm−3), de fotolízissel és biológiai úton is 

nehezebben bomlik le [175], mint az IMIDA. Bizonyos neonikotinoidok a talajból és vizekből 

akár használatuk után 10 hónappal is kimutathatóak, vagyis eltávolításuk és/vagy környezetbe 

jutásuk megakadályozása igen fontos [178,179].  

Mindkét neonikotinoid (3. ábra) nagy sebességgel reagál a •OH-kel (k = 6,9×109 és 

4,8×109 M-1 s-1) és eaq
−-nal (k = 6,9×109 és 4,8×109 M-1 s-1) egyaránt. Átalakulásuk során 

elsősorban a két gyűrűt összekötő –CH2– csoport reagál a •OH-kel, mely mellett az öttagú 

gyűrűk hidroxilációja is megtörténik. A gyűrűk közti kötések felbomlása során 6-klórnikotinsav 

képződik [180–182]. Kitsiou és mtsai. illetve Abramovič és mtsai. a ZnO-ot mind az IMIDA, 

mind a THIA eltávolítására hatékonyabbnak találták, mint a TiO2-ot [183,184], míg Yari és 

mtsai. nem tapasztaltak jelentős különbséget a TiO2 és ZnO közt [185]. Heterogén fotokatalízis, 

valamint Fenton/foto-Fenton kezelés során hasonló, •OH-ön alapuló reakciómechanizmust 

feltételeztek. Az oxidáció során toxikus bomlástermékek felhalmozódását többnyire nem 

tapasztalták [183,186–189] néhány kivételtől eltekintve [182,190]. De la Flor és mtsai. ígéretes 

eredményeket értek el módosított TiO2 fotokatalizátorokkal tisztított szennyvíz mátrixban is 
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[191], míg Abramovič és mtsai. ZnO-ot használva a hatékonyság jelentős csökkenését 

tapasztalták nagy sótartalmú termálvíz esetén [184].  

 

2.8.2. Szulfonamid antibiotikumok 

Az antibiotikum hatóanyagok napjainkban kiemelt figyelmet kapnak a környezetbe 

kerülésük következtében kialakuló súlyos közegészségügyi problémák [192,193], elsősorban 

az ún. antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek kialakulása miatt. Európában jelenleg évente 

több mint 33000 ember halálát okozzák az ilyen „szuperbaktériumok” által okozott, nehezen 

kezelhető fertőzések [194]. 

A szulfonamidok a legrégebben alkalmazott antibiotikum hatóanyagok közé tartoznak. 

Az állattartásban a mai napig az egyik legelterjedtebb, nagy mennyiségben használt 

antibiotikum család, melyet nem csupán betegségek kezelésére és megelőzésére, de 

növekedésserkentőként is nagy mennyiségben használnak [195], így jelentősen hozzájárulnak 

az antibiotikum rezisztens baktériumtörzsek kialakulásához [196,197]. Eltávolításuk a 

szennyvizekből a hagyományos biológiai eljárással nem elég hatékony [198], a víztisztítás 

során alkalmazott baktériumkultúrában is változásokat okoznak. Gyakorlatilag a biológiai 

víztisztítók ilyen esetekben az antibiotikum rezisztens baktériumtörzsek kialakulásának bölcsői. 

 

4. ábra: A szulfametazin (SMT) és szulfametoxipiridazin (SMP) szerkezeti képlete 

A modellvegyületként választott szulfametazin (SMT) és szulfametoxipiridazin (SMP) a 

szulfonamidok családjába tartozó antibakteriális hatóanyag (4. ábra). A SMT eltávolítását 

vizsgálták ózonos kezelés [199], UV/H2O2 [200,201], UV/perszulfát [202], Fenton és elektro-

Fenton eljárás [203], VUV fotolízis [204], szonolízis [205] és heterogén fotokatalízis során 

[206–208]. Az ózonos és UV/perszulfát eljárások kivételével az SMT átalakulásában minden 

esetben domináns szerepet tölt be a •OH, és ahol szennyvízben végeztek méréseket, a 

reakciósebesség általában a töredékére csökkent. Heterogén fotokatalízis során ZnO-ot 

alkalmazva a •OH szerepe mellett a közvetlen töltésátmenet szerepét is igazolták. Közvetlen 
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UV-fotolízise során jellemző az SO2-eliminációval járó átalakulás [207]. Aissani és mtsai. a 

TiO2 és ZnO összehasonlításakor az utóbbit hatékonyabbnak találták mind az átalakítás, mind 

a mineralizáció szempontjából, a kezelés jelentősen javította a szulfonamid tartalmú vizek 

biodegradálhatóságát [209]. 

Az SMP UV-fotolízissel is bontható [210], a gyökgeneráláson alapuló eljárások esetén a 

•OH mellett [211,212] reagál a CO3
•−-nal [213] és SO4

•−-nal is [214]. Fotokatalitikus 

átalakításáról azonban jóval kevesebb információ érhető el. Chuang és mtsai. TiO2 és ózonos 

kezelés összehasonlítása során az utóbbit hatékonyabbnak találták az átalakulás szempontjából 

[215], azonban a szulfonamidok ózonozása során igen gyakori az ózonnal nem reagáló 

köztitermékek felhalmozódása. 

 

2.9. UV-LED fényforrások használata víztisztítás során 

A TiO2 és ZnO gerjesztésére használt leggyakoribb fényforrások a közepes nyomású 

higanygőzlámpák, Xenon lámpák, valamint egyéb, speciális, fluoreszcens anyagok 

gerjesztésén alapuló UV-fényforrások [216]. Az UV-lézerek a mai napig nem terjedtek el a 

fotokatalízis területén a gyártási költségeik, bonyolult kezelésük, biztonságtechnikai 

problémáik, és a reaktorokba való nehézkes beszerelésük miatt [217]. A higanygőzlámpák 

esetén problémát jelent a higanytartalmuk, amely miatt veszélyes hulladékként kezelendők, 

valamint az, hogy a maximális intenzitás eléréséig szükséges bemelegedési idő akár 15 perc is 

lehet [218,219]. 

Az elmúlt évtizedben jelentős fejlesztések történtek a Light Emitting Diode (LED) 

fényforrások előállítása és hatékonyságának fejlesztése területén. A LED-ek emissziós 

tartománya az alapjául szolgáló félvezető összetételétől függ. Az összetétel függvényében, 

meghatározott hullámhosszokon sugárzó, keskeny emissziós spektrumú, monokromatikusnak 

tekinthető fényforrások, ami jelentősen megkönnyítheti a fotokémiai folyamatok értelmezését 

(pl. kvantumhasznosítási értékek meghatározása), valamint a direkt fotolízis hozzájárulásának 

elkerülését. Az alkalmazott katalizátor számára megfelelő hullámhosszú LED kiválasztása 

hatékony és energiagazdaságos alternatíva lehet a hagyományos UV-forrásokkal szemben. A 

LED fényforrások folyamatos fejlesztés alatt állnak, melynek köszönhetően az utóbbi években 

energiahatékonyságuk exponenciálisan nőtt [217,220,221]. Az UV-C és UV-B LED-ek 

jelenleg még alacsony hatékonysággal működnek, főként fertőtlenítésre használják őket [218]. 

Az UV-A (elsősorban 360-400 nm) tartományban azonban elérhetőek kedvező árú, nagy 

energiahasznosítású (akár 30-40%) UV-LED-ek, melyek hosszú élettartamuk (>10000 óra) és 
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robosztusságuk révén jó alternatívát jelentenek a hagyományos UV-fényforrások kiváltására. 

További előnyeik, hogy pontszerű fényforrásként változatos, flexibilis reaktortervezést tesznek 

lehetővé, szemben a hagyományos UV-lámpákkal, amikor a fényforrás geometriája határozza 

meg a reaktorét. Mindez azonban jelentős kihívást is jelent a reaktortervezés szempontjából, 

mivel a homogén, hatékony megvilágítás megtervezése pontszerű fényforrások esetén összetett 

feladat [222]. 

Több publikációban olvashatunk a LED-ekkel felszerelt fotoreaktorok tervezéséről és 

optimalizálásáról [216,220,222,223]. Számos gyógyszerhatóanyag, festékanyag és egyéb 

modellszennyező heterogén fotokatalitikus eltávolítására használtak már UV-LED 

fényforrásokat az utóbbi években, többek között kórházi és lakossági szennyvizek estén is 

[218,219,224–226]. Silva és mtsai. összefoglaló írásukban arra a következtetésre jutottak, hogy 

az UV-LED-ek jó alternatívát jelentenek a hagyományos higanygőzlámpák helyettesítésére. 

Használatuk a heterogén fotokatalízis gyakorlatban való alkalmazását is elősegíti, de a LED-ek 

és az azokkal felszerelt fotoreaktor fejlesztése, és a különböző összetételű szennyvizekben való 

alkalmazhatóság egyaránt további vizsgálatokat igényel [227]. 
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3. Célkitűzés 

 

Doktori munkám célja a heterogén fotokatalízis alaposabb megismerése volt, különös 

tekintettel az adszorpció jelentőségére a •OH-kel való reakciók szempontjából. E mellett 

figyelmet fordítottam a mátrix hatás, azon belül is a szervetlen ionok hatásának 

tanulmányozására, valamint négy, nitrogéntartalmú szerves szennyező eltávolításának részletes 

vizsgálatára. Méréseimet higanygőzlámpák és különböző hullámhosszúságon sugárzó LED-ek 

alkalmazásával végeztem, így munkám során ezen fényforrások heterogén fotokatalízisben 

való alkalmazásának összehasonlítására is figyelmet fordítottam. 

Az adszorpció jelentőségét a •OH-kel való reakciók szempontjából a TiO2 felületén 

rosszul adszorbeálódó COU, és a jól adszorbeálódó 3CCA átalakulásán, valamint •OH-kel való 

reakciójuk során létrejövő fluoreszcens termékeik képződésén keresztül terveztem 

tanulmányozni. Mindkét vegyület esetén részletesen vizsgáltam a reakciókörülmények, 

gyökfogók, egyes szervetlen ionok, valamint a felületet, és ezen keresztül az adszorpció 

mértékét is jelentősen befolyásoló fluoridionok hatását.  

A továbbiakban COU segítségével terveztem összehasonlítani a TiO2 és ZnO esetén a 

•OH képződés sebességét, valamint a gyökös és közvetlen töltésátmeneten alapuló reakciók 

hozzájárulását az átalakuláshoz kétféle, 365 nm-en és 398 nm-en sugárzó LED fényforrást 

alkalmazva. Vizsgáltam két neonikotinoid peszticid (IMIDA és THIA), és két szulfonamid 

antibiotikum (SMT és SMP) heterogén fotokatalitikus átalakulását. A reakciókörülmények 

hatásának vizsgálata mellett a mineralizáció, valamint a gyakorlati felhasználás szempontjából 

jelentős mátrixhatás és a mátrix jellemző szervetlen komponensei hatásával is foglalkoztunk. 

A kétféle LED használata lehetőséget adott a hullámhosszúság hatásának vizsgálatára is. 

A heterogén fotokatalízis során használt higanygőzlámpák alkalmazására az utóbbi 

években alternatívaként felmerülő UV-LED fényforrásokkal felszerelt fotoreaktorok tesztelése 

is célkitűzés volt. Összehasonlításukat a higanygőzlámpával működő reaktorral a •OH-

képződés és a különböző modellszennyezők eltávolítása során az elektromos 

energiafelhasználás és kvantumhasznosítási tényezők alapján terveztük elvégezni. 

Eredményeink alapján arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a kereskedelmi forgalomban 

könnyen elérhető LED fényforrások segítségével mennyire növelhető a TiO2/UV és ZnO/UV 

módszer hatékonysága, illetve csökkenthetőek-e a működési költségek. 
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4. Kísérleti eszközök, analitikai módszerek, felhasznált anyagok 

4.1. Kísérleti eljárások 

4.1.1. Impulzus radiolízis és gamma-radiolízis mérési körülményei 

Az impulzus radiolízis során a Földiák és mtsai által leírt kísérleti berendezéseket 

alkalmaztuk [228]. Egy lineáris elektrongyorsító (Tesla Linac LPR-4) segítségével, 4,0 MeV 

energiájú elektronokkal történt a minták besugárzása, a tranziens UV-Vis spektrumokat 1,0 cm 

fényúthosszú küvettában vettük fel. Az impulzusonkénti dózis mérése KSCN dozimetriával 

történt, értékét 12,9 és 86,6 Gy között változtattuk a tranziens spektrumok értékeinek 

függvényében [228]. 

A γ-radiolízis kísérletek során a minták besugárzása 10 cm3 térfogatú, zárt ampullákban, 

egy panoráma típusú besugárzóban történt, 60Co γ-forrást használva. A dózisteljesítményt 

(700 Gy h−1) a sugárforrástól való távolsággal szabályoztuk. 

4.1.2. Heterogén fotokatalízis során használt fényforrások, reaktorok és mérési körülmények 

A heterogén fotokatalitikus kísérletek során három különböző fényforrást, és ennek 

megfelelően három fotoreaktort alkalmaztunk. Az első egy hagyományos, a LightTech által 

gyártott fluoreszcens higanygőzlámpa (HGL) volt (külső átmérője 20,5 mm, hossza 300 mm, 

elektromos teljesítménye 15 W), mely a 300–400 nm hullámhosszúság tartományban sugároz, 

intenzitásának maximuma 365 nm-nél van (5. ábra). A fényforrás egy dupla falú (250,5 C-ra 

termosztált), henger alakú, üveg reakcióedénybe merült, melynek belső átmérője 30 mm (a 

besugárzott oldatréteg vastagsága 4,75 mm), hossza 360 mm volt. Az üvegreaktorban, és az 

azzal összeköttetésben lévő termosztált üvegtartályban 250 cm3 térfogatú szuszpenziót 

keringettünk (375 cm3 perc−1) a besugárzás során. A fotokatalitikus kísérletek indítása előtt 

legalább 20 percig buborékoltattunk át az oldaton nitrogén, levegő vagy oxigén gázt, vagy azok 

megfelelő arányú keverékét 855 cm3 perc−1 áramlási sebességgel. 

A második fényforrásként High Power UV-LED-eket (LED365nm) használtunk. A 12 db 

LED365nm-del felszerelt fotoreaktort az 5. ábra szemlélteti. Az InGaN félvezető alapú LED-ek 

(VLMU3510-365-130 gyártó: Vishay, forgalmazó: Distrelec Hungary) 365 nm-es emissziós 

maximummal (félértékszélesség: 12 nm) rendelkeznek. A 12 db LED365nm maximális 

elektromos teljesítménye biztonságos üzemelés mellett 21 W (8,0 V nyitófeszültség, 3,0 A 

áramerősség). A fényforrások megfelelő hűtése érdekében fém nyomtatott áramköröket 

(Meodex), valamint alumínium (0,70 K W−1) hűtőbordákat alkalmaztunk. A LED-ek 

elektromos áramfelvételének beállítása és szabályozása egy AX-3005DBL-3 (Hestore Hungary 
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Kft.) laboratóriumi tápegységgel történt (maximum teljesítmény: 5,0 A / 30,0 V). A nyomtatott 

áramkörökre forrasztott LED-ek kettesével, az üvegreaktor körül szabályosan elhelyezve, hat 

hűtőbordára voltak felerősítve. A fényforrások és az üvegreaktor külső fala közti távolság 

2,25 cm volt. A kísérletek során 200 cm3 térfogatú szuszpenziók besugárzása 5,3 cm átmérőjű 

üvegreaktorban, folyamatos kevertetés mellett történt. A szuszpenziót az üvegreaktor alján 

elhelyezkedő üvegszűrőn keresztül buborékoltattuk át a megfelelő gázzal. 

A harmadik fényforrásunk 398 nm-es emisszós maximummal (félértékszélesség: 15 nm) 

sugárzó (LED398nm), ún. „UV-LED-szalag” (LEDmaster, 4,6 W, 60 db LED/m) volt. A 60 db 

pontszerű fényforrást tartalmazó 1 m hosszúságú LED398nm szalagot egy 66 mm átmérőjű, 

duplafalú, termosztált alumínium henger belső oldalára rögzítettük, melynek közepén 

helyezkedett el a 100 cm3 szuszpenziót tartalmazó, 4,0 cm átmérőjű üvegreaktor (5. ábra). A 

mérések során a szuszpenziók besugárzása folyamatos kevertetés és átbuborékoltatás mellett 

történt. 

  

5. ábra: Az alkalmazott fényforrások emissziós spektrumai (a), valamint a higanygőzlámpával 

(b), LED365 nm (c) és LED398 nm fényforrásokkal felszerelt (d) fotoreaktorok sematikus rajzai 

 

A kereskedelmi forgalomban kapható TiO2 Aeroxide® P25 (Acros Organics, gyártói 

adatok: fajlagos felület: 35 - 65 m2 g–1, danatáz~25 nm, drutil~40 nm) és ZnO (Sigma Aldrich, 

gyártói adatok: fajlagos felület: 15 - 25 m2 g–1, d ≤ 100 nm) fotokatalizátorokat használtuk. A 

szuszpenziókat mérés előtt 30 percig sötétben kevertettük az adszorpciós egyensúly beálltáig. 
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A minták analízise centrifugálást (Dragonlab, 15000 RPM fordulatszám, 2 percen keresztül) és 

szűrést (FilterBiO PVDF-L, 0,22 μm fecskendőszűrő) követően történt. 

4.2. Analitikai módszerek 

Az UV fényforrások fotonfluxusának meghatározása Fe3+-oxalát aktinométerrel történt, 

[229]. Az 1,0×10−2 M koncentrációjú Fe3+-oxalát oldatból az elnyelt fotonok hatására Fe2+ 

szabadul fel. A Fe2+ fenantrolinnal képzett komplexének (ε510nm = 10787 mol−1 dm3 cm−1) 

koncentrációját spektrofotometriásan (Agilent 8453) mértük. A Fe3+-oxalát aktinometria 

megbízhatósága a látható tartomány közelében csökken, ezért LED398nm esetén eredményeinket 

összehasonlítottuk az elsősorban a látható tartományban (350-750 nm) alkalmazható Reinecke-

só aktinometriával [230]. A Reinecke-só (K[Cr(NH3)2(SCN)4]) fotolízise során felszabaduló 

tiocianát Fe3+ -komplexét spektrofotometriásan (ε450nm = 3188 mol−1 dm3 cm−1) mértük. A két 

különböző módszer alapján kapott eredmények (4,68×10-6 és 5,21×10-6 molfoton s
-1) jó egyezést 

mutattak (±6%). 

A COU és 3CCA, valamint IMIDA és THIA oldatok kiindulási koncentrációjának 

meghatározását spektrofotometriásan végeztük, az egyes anyagok abszorpciós maximumának 

megfelelő hullámhosszúságoknál. A moláris abszorpciós koefficiensek a következőek voltak: 

COU: ε277nm = 10293 mol−1 dm3 cm−1; 3CCA: ε291nm = 12172 mol−1 dm3 cm−1; 

IMIDA: ε270nm = 20225 mol−1 dm3 cm−1 és THIA: ε245nm = 19562 mol−1 dm3 cm−1. A pontos 

koncentrációk meghatározása kalibrációs egyenesek illesztésével történt, az egyenesek R2 

értéke minden esetben meghaladta a 0,99 értéket (Függelék F1a. ábra). 

A 7HO-COU és 7HO-3CCA koncentrációjának meghatározását fluoreszcens 

spektroszkópia segítségével végeztük (Hitachi F-4500). A 7HO-COU esetén a gerjesztés 

345 nm-en, a fluoreszcens fény intenzitásának mérése 455 nm-en történt. A mérések során, ahol 

szükséges volt, a pH beállítására (InoLab pH 730, Sentix 61) 0,1 M koncentrációjú HCl és 

NaOH oldatokat alkalmaztunk. 7HO-3CCA esetén a gerjesztési hullámhosszúság 387 nm, míg 

a detektálási hullámhosszúság 447 nm volt. A minták pH-ja 10 - 12 közé volt állítva. A pontos 

koncentrációkat kalibrációs egyenesek alapján határoztuk meg (F1b. ábra). 

Az IMIDA és a THIA pontos koncentrációjának meghatározása nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiás elválasztást (Agilent 1100, Lichrosphere 100 RP-18, 5 µm oszlop) 

követően DAD detektálással (270 illetve 242 nm-en) történt. A használt eluens IMIDA esetén 

40:60, THIA esetén 45:55 arányú metanol-víz elegy volt (1,00 ml min−1 áramlási sebesség, 

25 ºC). Ezen körülmények között az IMIDA és a THIA retenciós ideje 3,6 illetve 7,1 perc volt. 

Az SMT és SMP elválasztását 30:70 arányú metanol-0,1% hangyasav eleggyel (1,00 ml mi−1 
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áramlási sebesség, 35 ºC) végeztük. Retenciós idejük így 9,5 és 6,1 perc volt, a detektálás 

hullámhosszúsága 265 és 261 nm volt. A kalibrációs egyenesek R2 értéke minden esetben 

meghaladta a 0,99 értéket (F1c,d. ábra). A kiindulási vegyületek kezdeti átalakulási 

sebességének meghatározása (r0) a koncentráció-idő függvények kezdeti, lineáris szakaszára 

(~20% átalakulásig) illesztett egyenesek meredeksége alapján történt. A 6-klór-nikotinsav 

meghatározása során az eluens összetételét 40:60 arányú metanol-hangyasavra (0,1 v/v%) 

változtattuk a megfelelő retenció elérése érdekében. 

A képződő szerves bomlástermékek meghatározását tömegspektrométer segítségével 

végeztük el (Agilent LC/MSD VL). Atmoszférikus nyomású kémiai ionizációt (APCI) vagy 

elektrospray ionizációt (ESI) alkalmaztunk, pozitív módban, a mérendő anyagtól függően. A 

mérés paraméterei az alábbiak voltak: 4000 V kapilláris feszültség, 60 V fragmentor fesztültség, 

200 ºC szárítógáz-hőmérséklet és 4,0 dm3 min−1 áramlási sebesség, a koronakisülés 

áramerőssége pedig 4,0 µA volt. A mozgófázis összetétele 30:70 arányú metanol-víz elegy volt, 

az áramlási sebesség 0,75 ml min−1. A mintaelőkészítésre szilárd fázisú extrakciót használtunk, 

kondícionálás (2 cm3 metanol majd 2 cm3 víz) után az 50 cm3 térfogatú mintákat Phenomenex 

Stata-X 33u tölteten áramoltattuk át. A mosást (2 cm3 víz) és 10 perc szárítást követően 1,5 cm3 

metanollal eluáltuk a mérendő komponenseket. 

A teljes szerves széntartalom (TOC) és a szervetlen széntartalom (IC) meghatározására 

Analytik Jena N/C 3000 analizátort használtunk. Az adszorbeálható szerves halogéntartalom és 

szervetlen kloridiontartalom (AOX) mérése Analytik Jena multi X2500 készülékkel történt. Az 

AOX minták előkészítését APU-2 egységgel végeztük, 15 cm3 mintatérfogat és 100 mg 

nagytisztaságú aktív szén adszorbenst használva. A képződő szervetlen ionok meghatározása 

ionkromatográfiásan történt (Shimadzu Prominence LC-20AD). A kationok meghatározáshoz 

Shodex 5U-YS-50 oszlopon és 4 mM metánszulfonsavat és 2,5 mM ftálsavat tartalmazó eluenst, 

az anionokéhoz Shodex NI-424 5U oszlop és 2,3 mM aminometán eluenst alkalmaztunk. 

A kémiai oxigénigény (KOI) meghatározására LCK1414 (5,0-60,0 mg dm−3 O2) 

tesztküvettákat használtunk. A képződő szervetlen nitrogénvegyületek meghatározását 

kolorimetriás tesztekkel (Hach Lange) végeztük (nitrit: LCK342 (0,6-6,0 mg dm−3), 

ammónium: LCK304 (0,015-2,0 mg dm−3), cianid: LCK315 (0,01-0,6 mg dm−3). A nitrát 

(1,0-25,0 mg dm−3) és H2O2 (0,015-6,0 mg dm−3) koncentrációját Merck-Millipore által 

forgalmazott tesztekkel mértük, Spectroquant® Multy Vis-spektrofotométerrel. 

Az ökotoxicitás meghatározására a Vibrio Fischeri baktériumfaj biolumineszcenciájának 

gátlásán alapuló LCK480 (Hach Lange) teszteket használtunk. A kezelések során H2O2 is 

képződik, melyet kataláz enzim (0,20 mg dm−3, 2000−5000 egység mg−1, Sigma Aldrich) 
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segítségével bontottuk el a toxicitás mérések előtt. Az inhibíciós méréseket a gyártó által 

mellékelt protokoll szerint végeztük. Az egyes minták pH-ját 7,0±0,5, NaCl koncentrációját 2,0 

tömegszázalékosra állítottuk, majd ezután adtuk hozzá a reaktivált baktériumot A 

biolumineszcencia gátlásra vonatkozó értékek meghatározása a teszthez tartozó 

standardoldathoz viszonyítva történt. A reprodukálhatóság ellenőrzését 3 párhuzamos mérés 

esetén, minden esetben másik liofilizált baktérium kultúrát alkalmazva végeztük el. Az 

inhibíció mértékének relatív szórása 16% volt, ami, kisebb, mint a teszt gyártója (Hach Lange) 

által megadott reprodukálhatóság 30% (RSD%). 

A zéta-potenciál és részecskeméret értékeket dinamikus fényszórással (DLS) határoztuk 

meg (Nano ZS, Malvern). A mérések során a TiO2 szuszpenzió töménysége 10 mg dm−3 volt, 

az állandó ionerősséget 5,0×10−3 M NaCl vagy NaF biztosította.  

Az UV fényforrások emissziós spektrumának felvételéhez kétcsatornás, optikai szállal 

ellátott 180-880 nm hullámhossztartományban működő CCD spektrométert használtunk 

(AvaSpec-FT2048). Az oldott O2 koncentrációjának meghatározása oxigénszelektív 

elektróddal (DO40-5, VWR) történt.  

A röntgen-diffrakciós (XRD) méréseket egy Rigaku Miniflex II (Cu Kα sugárforrás, 

3,0-90,0 2Theta° mérési tartomány 4,0 2Theta° perc−1 felbontás) készülékkel végeztük. A 

fajlagos felület meghatározása N2-adszorpciós/deszorpciós izotermák alapján történt 

(Quantachrome NOVA 2200 készülék). A pórusméret eloszlás meghatározására a BJH-

módszert használtuk. A katalizátorok tiltottsáv-energiájának meghatározását diffúz 

reklektancia mérések (DRS) alapján végeztük (Ocean Optics USB4000 detektor és Ocean 

Optics DH-2000 fényforrás). A tiltottsáv energiák számítása Tauc-ábrázolás és Kubelka-Munk 

megközelítés szerint lett elvégezve. A fotokatalizátorok elemösszetételét energiadiszperzív 

röntgen-spektroszkópiával (EDS) végeztük (Röntec Energia diszperív spektrométerrel 

felszerelt Hitachi S-4700 SEM-készülék). 

4.3. Felhasznált anyagok  

A felhasznált vegyszereket és tisztaságukat a Függelék F1. Táblázata tartalmazza. Oldószerként 

nagy tisztaságú MILLI-Q vizet, illetve a mátrixhatás vizsgálatánál csapvizet és a Szegedi 

Vízműtől származó eleveniszapos biológiai eljárással tisztított kommunális szennyvizet 

használtunk. A két vízminta mért vízanalitikai paramétereit az F2. Táblázat tartalmazza.  
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5. Eredmények és értékelésük 

5.1. Kumarin és 3-karboxikumarin alkalmazása a hidroxilgyök képződésének 

meghatározására 

5.1.1. Analitikai módszer fejlesztése  

Az adszorpció és a reakciókörülmények hatását a •OH által iniciált átalakulásra a TiO2 

felületén gyengén adszorbeálódó COU és a jól adszorbeálódó 3CCA intenzíven fluoreszkáló 

hidroxilált termékeinek (7HO-COU és 7HO-3CCA) képződésén keresztül tanulmányoztuk. 

Míg a COU-on alapuló módszer meglehetősen jól ismert, és a heterogén fotokatalízis során is 

gyakran alkalmazott [159–161,165,231] addig, a 3CCA-on alapuló módszerre vonatkozóan 

kevesebb irodalmi hivatkozás található [36,161]. 

Egy adott vegyület abszorbanciája és az általa kibocsátott fluoreszcens fény intenzitása 

egyaránt pH-függő lehet, ezért megvizsgáltuk mindkét vegyület és hidroxilált származékaik 

abszorbanciájának és emissziójának pH-függését. A COU esetén sem az abszorbancia 

maximumához tartozó hullámhosszúság (277 nm), sem a mért abszorbancia érték nem változott 

jelentősen a pH 3,0 – 9,0 tartományban (6a. ábra). A COU koncentrációjának 

spektrofotometriás meghatározása során így 277 nm detektálási hullámhosszúságot 

használtunk (7a. ábra). A COU abszorpciós spektruma pH 9,0 fölött viszont jelentősen 

megváltozott (F2a. ábra) annak hidrolízise miatt [232], így e feletti pH-n a használata nem 

javasolt. 

 

6. ábra: A COU (a) és 3CCA (b) 277 és 291 nm-en mért abszorbanciájának, a 7HO-COU (a) 

és 7HO-3CCA (b) fluorimetriás meghatározásához használt 345 és 387 nm gerjesztési 

hullámhosszúságnál mért abszorbanciájának, valamint a maximális abszorbanciákhoz tartozó 

hullámhosszúságok (λmax) pH függése 

 

A 3CCA abszorpciós spektrumának maximumához tartozó hullámhosszúság a 

karboxilcsoport protonálódása (pKa = 3,3 - 3,7 [153]) miatt a pH csökkenésével (pH 4  3) 
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291 nm-ről 298 nm-re nőtt (F2b. ábra), ezzel együtt kismértékben változott az abszorbancia 

értéke is. A 3CCA koncentrációjának spektrofotometriás meghatározásához az abszorbancia 

mérést 7,0 pH-n, 291 nm-en végeztük (7b. ábra). Bár az irodalomban nem találtunk rá utalást, 

de a 3CCA protonált formájának fluoreszkálása zavarja a 7HO-3CCA meghatározását (7b. 

ábra), ami elkerülhető a minták pH-jának 7,0-re állításával. 

 

7. ábra: A COU és 7HO-COU (a), valamint a 3CCA és 7HO-3CCA (b) abszorpciós (Abs.) és 

emissziós (EM.) spektrumai (szaggatott vonal jelzi a választott detektálási / gerjesztési 

hullámhosszúságot) 

 

A hidroxilált termékek meghatározása fluorimetriásan történt. A 7HO-COU 

abszorbanciájának értéke és az abszorpciós maximumhoz tartozó hullámhosszúság (az 

optimális gerjesztési hullámhosszúság) a 3,0 – 6,0 pH tartományban állandó, ennél nagyobb 

pH-n mindkét érték jelentősen nő a deprotonálódása miatt (pKa = 7,6 [233]), illetve pH 9 felett 

a COU hidrolízise során képződő termékek fluoreszcenciája is zavarja a meghatározást. A 

fluorimetriás meghatározást így a 3 - 6 közötti pH tartományban végeztük. Az irodalomban 

leggyakrabban alkalmazott 332 nm-es gerjesztési hullámhosszúság esetén (ahogyan arra 

Leandri és mtsai. is rámutattak [159]), a 7HO-COU gerjesztésekor a COU és a 7HO-COU 

abszorpciós spektrumainak átfedése miatt belső szűrő hatás jelentkezik (7a. ábra). Leandri és 

mtsai. ezt korrekciós számolásokkal küszöbölték ki, míg Nosaka és Nosaka [234] a minták 

hígítását javasolták. Egyszerűbb és praktikusabb eljárásnak tartottuk a gerjesztési hullámhossz 

345 nm-re való növelését, ahol a COU abszorbanciája már elhanyagolható, kevesebb, mint 

4%-a 7HO-COU abszorbanciájának (7a. ábra). Ez ugyan az érzékenység 22%-os 

csökkenéséhez és a kimutatási határ 28%-os növekedéséhez vezet (1. Táblázat), de a 7HO-COU 

intenzív fluoreszkálása miatt ez abban a koncentráció tartományban, ahol dolgoztun 

(10−7 - 10−6 M), nem okozott problémát. 
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A 7HO-3CCA abszorpciós maximumhoz tartozó hullámhosszúság pH függése (6b. ábra), 

valamint a 3CCA protonált formájának korábban említett fluoreszcenciája miatt a mérések előtt 

az egyes minták pH-ját 10-11 közötti értékekre állítottuk be, ahol az optimális gerjesztési 

hullámhosszúság értéke (387 nm) és a fluoreszcens fény intenzitása is állandó volt (7b. ábra). 

Érdemes megemlíteni, hogy a 7HO-3CCA meghatározásának érzékenysége egy 

nagyságrenddel nagyobb, a kimutatási határ pedig egy nagyságrenddel kisebb, mint a 7HO-

COU meghatározásához tartozó értékek (1. Táblázat). Az érzékenység meghatározása a 

kalibrációs egyenesek meredeksége alapján, a kimutatási határ számítása a kalibrációs 

oldatsorozat legkisebb koncentrációjú tagjára mért párhuzamos mérések szórása alapján történt. 

 

1. Táblázat: A 7HO-COU és 7HO-3CCA fluorimetriás mérése során meghatározott analitikai 

teljesítmény jellemzők 

 7HO-COU 7HO-3CCA 

Gerjesztési 

hullámhosszúság (nm) 
332 345 387 

R2 0,998 0,999 0,996 

Érzékenység (mol−1 dm3) 2,33 × 109 1,82 × 109 1,70 × 1010 

Kimutatási határ (M) 1,29 × 10−8 1,65 × 10−8 1,79 × 10−9 

 

5.1.2. Reakciósebességi együtthatók meghatározása impulzus radiolízissel 

A COU és a 3CCA heterogén fotokatalitikus átalakulásánál mért eredmények 

értelmezéséhez meghatároztuk azok különböző reaktív részecskékkel való reakcióinak 

sebességi együtthatóit. Ehhez az impulzus radiolízis módszerét használtuk, mely esetben a 

gyökkészlet (•OH, eaq
−, H•, O2

•−/HO2
•) a mérési körülményekkel (pH, oldott O2 koncentráció és 

gyökfogók alkalmazása) jól szabályozható, illetve a primer gyökkészlet (H•, •OH, eaq
−) is 

egyértelmű és jól karakterizált. A besugárzások során képződött átmeneti termékek tranziens 

spektrumai a Függelék F3. ábráján láthatók. A spektrumok felvétele a COU és a 3CCA 

abszorpciója miatt 340 nm alatt elnyelő szűrőkkel történt. A másodrendű reakciósebességi 

együttható számítása (k) a spektrumok karakterisztikus csúcsainál mért abszorbancia változása 

alapján meghatározott pszeudo-elsőrendű reakciósebességi együtthatók (k’) segítségével 

történt. Heterogén fotokatalízis során a COU és a 3CCA többféle reaktív részecskével (•OH, 

hVB
+, eCB

−, O2
•−) való reakciójával kell számolnunk. Méréseink során meghatároztuk a 

heterogén fotokatalízis szempontjából is releváns •OH, eaq
− (melyből az eCB

− esetleges szerepére 

szerettünk volna információt nyerni), valamint a O2
•−/HO2

•-kel való reakciók sebességi 
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állandóit és összevetettük azokat az irodalmi adatokkal, amennyiben erre lehetőség volt. Az 

adatokat a 2. Táblázat foglalja össze [150,153,164,235,236].  

A •OH-kel való reakciók sebességi együtthatóinak meghatározása 7,0-es pH-n (foszfát 

puffer), N2O-dal átbuborékoltatott (O2 mentes) oldatokban történt. A képződő eaq
− ilyen 

körülmények közt teljes mértékben •OH-ké alakul, közel kétszeresére növelve ez utóbbi 

koncentrációját, és elhanyagolhatóvá téve az egyéb gyökök képződésének lehetőségét: 

N2O + eaq
− → N2 + •O− k = 9,1 × 109 mol−1 dm3 s−1 [237] (21) 

•O− + H2O → OH− + •OH  k = 7,9 × 107 mol−1 dm3 s−1 [237] (22) 

A COU esetén a •OH-kel való reakció során képződő átmeneti termékek spektrumán két 

csúcs látható, 350 és 423 nm-es maximummal (F3. ábra). A 350 nm-nél látható csúcs 

abszorbanciája gyorsabban csökkent, mint a 423 nm-en láthatóé, ami a termékek stabilitásbeli 

különbségére utal. Az átmeneti termékek képződésére meghatározott k’ lineárisan nőtt a 

kiindulási koncentrációval. A COU és •OH reakciójára számított 6,88×109 M−1 s−1 érték jó 

egyezést mutat Singh és mtsai. eredményével [235], míg Gopakumar és mtsai. jóval kisebb 

sebességi együtthatót publikáltak (2. Táblázat) 236]. 3CCA esetén az átmeneti termékek 

spektrumának maximumához tartozó hullámhosszúság 365 és 430 nm volt. A 3CCA elnyelése 

miatt a 430 nm hullámhosszúságon határoztuk meg a reakciósebességi együtthatót. A kapott 

érték (4,90 × 109 M−1 s−1) szintén jó egyezést mutatott az irodalmi adatokkal (2. Táblázat) 

[150,153,164]. A spektrumok alapján valószínű, hogy a vizsgált átmeneti termékek a •OH 

aromás gyűrűre való addíciójával jönnek létre. A csúcsok szélessége többféle hidroxilált termék 

jelenlétére utal [164,235]. 

Az eaq
−-nal való reakció sebességi együtthatójának meghatározása O2-mentes oldatban 

(N2-nel való átbuborékoltatás), 8,0-as pH-n történt, mely biztosította, hogy a képződő eaq
− ne 

alakuljon át H•-ké (23) [78,238], míg a nagy feleslegben hozzáadott (0,5 M) terc-butanol (t-

BuOH) biztosította a •OH-kel való reakció teljes mértékű inhibícióját (24). 

eaq
− + H+ → H•  k = 2,3 × 1010 mol−1 dm3 s−1 [238] (23) 

•OH + t-BuOH → H2O + t-BuOH• k = 6,0 × 108 mol−1 dm3 s−1 [238] (24) 

A mért abszorpciós spektrumok alapján feltételezhető, hogy az eaq
−-nal való reakció 

következtében a >C=O csoportból >C•−O− gyökion jön létre [235]. A reakció sebességi 

együtthatója az eaq
− abszorpciós maximumához tartozó hullámhosszúságon (720 nm) mért 

abszorbancia [238] csökkenése alapján COU esetén 1,14 × 109 mol−1 dm3 s−1, 3CCA esetén 
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1,43 × 109 mol−1 dm3 s−1 volt, mely értékek valamivel kisebbek, mint az irodalmi adatok (2. 

Táblázat). 

Wafi és mtsai. N-nel módosított TiO2 esetén feltételezték, hogy a O2
•− nagymértékben 

hozzájárul a COU átalakulásához [166]. A COU és a 3CCA O2
•−−nal való reakcióik sebességi 

együtthatójának meghatározását 1,0 × 10−4 M nátrium−formiát jelenlétében, 8,0 pH-jú, O2-nel 

átbuborékoltatott oldatban végeztük, mely körülmények biztosították a •OH kvantitatív 

átalakítását O2
•−-ná (26, 27): 

eaq
− + O2 → O2

•−  k = 1,9 × 1010 mol−1 dm3 s−1 [238] (25) 

HCOO− + •OH → CO2
•− + H2O  k = 3,2 × 109 mol−1 dm3 s−1 [238] (26) 

CO2
•− + O2 → CO2 + O2

•− k = 4,2 × 109 mol−1 dm3 s−1 [239] (27) 

Sem a COU, sem a 3CCA esetén nem tapasztaltunk kimutatható mértékű átalakulást, ami 

alapján reakciójuk a O2
•−-nal elhanyagolható. A O2

•− protonált formája, a HO2
• (pKa = 4,8) 

többnyire még kisebb reaktivitású [240], ezért szerepe szintén kizárható. 

 

2. Táblázat: A COU és 3CCA különböző reaktív részecskékkel való reakciósebességi 

együtthatói (saját mérésekből számolt adatok pirossal kiemelve) [241]  

 COU 3CCA 

 k (× 109 mol1 dm3 s1) 

•OH 

6,88 P.R. 4,9 P.R. 

6,4 [235] P.R. 5,0 [153] P.R. 

2,0 [236] Komp. 5,5 [150] Komp. 

 6,0 [164] P.R. 

 6,8 [164] Komp. 

eaq
– 

11,4 P.R. 14,3 P.R. 

17,0 [235] P.R 20,6 [164] P.R. 

16,0 [242] P.R  

H• 2,5 P.R. 1,3 P.R. 

O2
• Nincs reakció, P.R. Nincs reakció, [164] P.R. 

*P.R. = impulzus radiolízissel meghatározott érték; **Komp. = kompetíciós kinetikával meghatározott érték 

 

5.1.3. A 7HO-COU és 7HO-3CCA képződése különböző reaktív részecskék és oldott gázok 

jelenlétében 

Gamma radiolízis során N2O-dal és O2-nel telített, valamint O2-mentes oldatokban, és t-

BuOH-t tartalmazó O2-mentes oldatokban vizsgáltuk a COU és a 3CCA átalakulását. Az O2-

nel és N2O-dal telített oldatokban az oldott O2 szerepét tudtuk vizsgálni a kiindulási vegyületek 

átalakulásában és a hidroxilált termékek képződésében, míg a t-BuOH-t tartalmazó, O2-mentes 

oldatban a H• és az eaq
– esetleges szerepét. 
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Gamma radiolízis során a •OH képződésének sugárkémiai hozama az adott körülmények 

közt jól ismert érték (3. Táblázat). Az elnyelt dózisteljesítmény (1,48 Gy min−1) ismeretében 

számolható a •OH képződési sebessége, ennek értéke O2 jelenlétében 1,33×10−8 mol dm−3 s−1, 

O2-mentes közegben 6,9×10−9 mol dm−3 s−1 volt. A hidroxilált termékek képződésére 

vonatkozó sugárkémiai hozamok (Gtermékképződés) meghatározásával kiszámítható, hogy a •OH 

mekkora hányada járul hozzá a képződésükhöz. A méréseink során a 7HO-COU és 7HO-3CCA 

nagy sebességgel továbbalakul, így a a Gtermékképződés értékek számítása az Albarran és Schuler 

által leírt módszer alapján [243] történt. Ennek során figyelembe a vettük termékek reakcióját 

a •OH-el, valamint azt is, hogy az átalakulás mértéke a képződött termék koncentrációjával, 

illetve a dózis nagyságával arányosan változik. 

 

8. ábra: A COU (a), 7HO-COU (b), 3CCA (c) és 7HO-3CCA (d) koncentrációjának változása 

gamma radiolízis során, O2-nel és N2O-dal telített és oxigénmentesített (N2) közegben, 

valamint t-BuOH hozzáadása mellett (N2+t-BuOH) 

3. Táblázat: A COU és 3CCA fluoreszcens termékeinek sugárkémiai hozama (G), és  

képződési aránya [241] 

Oldott 

gáz 

G•OH 

(×10−7 

mol J−1) 

r0
átalakulás 

(×10−9 M s−1) 

Gtermékképződés 

(×10−9 mol J−1) 

𝐆𝐭𝐞𝐫𝐦é𝐤𝐤é𝐩𝐳ő𝐝é𝐬

𝑮•𝑶𝑯
 

COU 3CCA 7HO-

COU 

7HO-

3CCA 

7HO-

COU 

7HO-

3CCA 

O2 2,8 3,4 2,4 9,4 8,4 0,034 0,030 

N2O 5,4 4,3 3,2 7,6 11,0 0,014 0,020 

N2 2,8 3,4 2,7 2,6 3,8 0,009 0,014 
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Mind O2-nel, mind N2O-dal telített oldatban az átalakulás elsősorban a •OH-kel való 

reakcióhoz rendelhető, mivel az eaq−
 -nal az O2 és N2O egyaránt elreagál (21,25), és az O2-ből 

képződő O2
•− sem a COU-nal, sem a 3CCA-nal nem reagál számottevő mértékben. Bár a G•OH 

érték N2O-dal telített oldatban közel kétszerese az O2-nel telített oldathoz képest, ezt sem a 

COU és 3CCA átalakulási, sem pedig a hidroxilált termékek képződési sebessége nem tükrözi 

(8. ábra). A Louit és mtsai. által leírt reakciómechanizmus szerint O2-mentes közegben a •OH 

COU-ra való addíciója után képződő szén-centrumú gyök dizmutációs reakcióval alakul tovább, 

így két OH-addukt egymással való reakciója eredményezi egy 7HO-COU képződését (9. ábra). 

O2 jelenlétében a •OH addícióját peroxilgyök képződése, majd HO2
•-eliminációja követi, így 

egy 7HO-COU képződése egy OH-adduktot igényel [154] (9. ábra). Yamashita és mtsai. 

hasonló mechanizmust feltételeztek 3CCA esetén [164].  

 

 

9. ábra: A COU (−R = −H) és 3CCA (−R = −COOH) •OH-kel és eaq−
 -nal való reakciója, 

valamint a hidroxilált termékek képződése oldott O2 jelenlétében és hiányában 

 

Az általunk O2-nel telített oldatokban meghatározott G7HO-COU és G7HO-3CCA értékek (9,4 

× 109 mol J1 és 8,4 × 109 mol J1) valamivel kisebbek, mint az irodalomban közölt, levegővel 

telített oldatokban mért értékek (G7HO-COU: 1,05-1,4 × 108 mol J1 [154,236] és G7HO-3CCA: 

1,27 × 108 mol J1 [244]). Oldott O2 jelenlétében COU esetén a •OH 3,4%-a, 3CCA esetén 

3,0%-a eredményezte fluoreszcens termék képződését. N2O jelenlétében a jelentősen megnőtt 

•OH hozam ellenére ez az érték COU illetve 3CCA esetén 1,4% és 2,0%-ra csökkent, ami jól 

tükrözi az oldott O2 peroxilgyökök képződésén keresztüli esszenciális szerepét a hidroxilált 

termékek kialakulásában. N2-nel átbuborékoltatott oldatokban a képződő •OH 0,9%-a és 1,4%-

a eredményezi fluoreszcens termék képződését (3. Táblázat). A kisebb hozamhoz a peroxilgyök 

képződés hiánya mellett a COU és a 3CCA eaq
−-nal való reakcióik relatív hozzájárulásának 

megnövekedése (mely nem eredményez hidroxilált terméket), valamint az eaq
− és a •OH 
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rekombinációjának (k = 3,0 × 1010 M−1 s−1 [245]) nagyobb valószínűsége is hozzájárul. 

Meglepő módon, O2-mentes oldatban, t-BuOH mellett is meglehetősen gyors az átalakulás, ami 

elsősorban az eaq
−-nal (mint egyetlen nagy mennyiségben jelenlévő reaktív részecskével) való 

reakciónak tulajdonítható. Azonban a fluoreszcens termékek képződése elhanyagolható (8. 

ábra), vagyis a 7HO-COU és a 7HO-3CCA képződése valóban a COU és a 3CCA •OH-kel való 

reakcióihoz köthető. 

Összegzésként megállapítottuk, hogy COU és 3CCA esetén is egyedül a •OH-kel való 

reakcióban képződik számottevő mértékben fluoreszcens termék, melyek hozamát az oldott O2 

jelenléte jelentősen megnöveli. A módszerek alkalmasak, megfelelően érzékenyek és 

egymással összehasonlítható eredményekhez vezetnek mindkét vegyület esetén a •OH 

kimutatására vonatkozóan [241]. 

 

5.2. Kumarin és 3-karboxikumarin alkalmazása hidroxilgyök kimutatására heterogén 

fotokatalízis során 

A COU és a 3CCA különböző reaktív részecskékkel való reakciósebességi 

együtthatóinak meghatározása, valamint az oldott O2 hidroxilált termékek kialakulásában 

betöltött szerepének homogén fázisban való megismerése után áttértünk azok heterogén 

fotokatalitikus átalakulásának vizsgálatára. Elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy 

az alapvető paraméterek, mint a kiindulási koncentráció, az oldott O2 koncentráció és a 

katalizátor szuszpenzió töménysége mennyire befolyásolhatja a •OH képződési sebességének 

meghatározását ezen két, a katalizátor felületén eltérő mértékben adszorbeálódó vegyület 

alkalmazása során. E mellett, hogy teljesebb képet kapjunk, vizsgáltuk a pH és az ionerősség 

hatását, valamint kiemelt figyelmet fordítottunk az adszorpció hatásának tanulmányozására és 

annak következményeire gyökfogók alkalmazása esetén.  

 

5.2.1. Az alkalmazott fotokatalizátorok jellemzése 

A TiO2 Aeroxid P25 szerkezete és összetétele meglehetősen jó ismert, de a ZnO esetén 

kevesebb információ állt rendelkezésünkre. A N2 adszorpciós/deszorpciós mérések alapján 

(10a. ábra) a TiO2 fajlagos felülete jelentősen nagyobb (64 m2 g−1) mint a ZnO-é (13 m2 g−1). 

TiO2 esetén a primer részecskeméret 10 - 50 nm közötti, ez a ZnO esetén 50 - 70 nm [246,247]. 

Mindkét katalizátor (a mérés hibaértékét is figyelembe véve) sztöchiometrikus arányban 

tartalmazza az egyes atomokat (TiO2: 32% Ti4+, 68% O2−; ZnO: 49% Zn2+, 51% O2−), 

szennyezők nem voltak kimutathatók. 
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10. ábra: A TiO2 Aeroxid P25 és a ZnO esetén mért N2-adszorpciós-deszorpciós izotermák és 

a BJH modell alapján számolt pórusméret eloszlás (a), az XRD-diffraktogrammok (b), 

valamint a tiltott sáv energia meghatározása DRS mérések alapján (c), Tauc-ábrázolás és 

Kubelka-Munk megközelítés segítségével (d) 

 

Az XRD-diffraktogrammok jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal. A TiO2 főként 

anatáz (~76%), kisebb mennyiségben rutil fázist és amorf TiO2-t (melynek jelenléte és 

mennyisége nehezen meghatározható [248]) tartalmazott. Az anatáz mennyiségének számítása 

a Spurr és mtsai. által leírt módszer alapján történt [249]. A ZnO kizárólag wurtzit fázisként 

volt jelen (10b. ábra), jó egyezést mutatva az irodalmi adatokkal [250–253]. A TiO2 és ZnO 

tiltott sáv energiájának értéke egyaránt 3,21 eV (10d. ábra) volt. 

 

5.2.2. Az adszorpció hatása a kezdeti sebességek meghatározására 

Heterogén fotokatalízis során az átalakulás jelentős mértékben a fotokatalizátor felületén 

zajlik, így a kiindulási vegyület és a képződő vegyületek egy része a felületen adszorbeálva 

maradhat, amit többnyire nem mérünk, mivel csak az oldatfázisban lévő anyagmennyiséget 

határozzuk meg a katalizátor szűrését követően. Természetesen ez nem új probléma. Elfogadott 

eljárás, hogy az adszorpciós egyensúly beállását követően a fényforrás bekapcsolásával indul a 

mérés és csak az oldatfázisbeli koncentrációkat mérik. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy ez 



42 

 

vajon mennyire nyújt reális képet az átalakult anyagmennyiségre vonatkozóan. Az adszorpciós 

egyensúly a fényforrás bekapcsolásának pillanatában megszűnik, valamint a minták szűrés 

előtti néhány perces sötétben állása sem kedvező ilyen szempontból. A legtöbb esetben nem 

foglalkoznak a modellvegyület adszorbeált és átalakult mennyiségének megkülönböztetésével, 

ami a reakciósebesség kinetikai görbéből való számítása esetén jelentős különbséget okozhat. 

Bár a Langmuir-Hinshelwood modell figyelembe veszi az adszorpciót is, a modell feltételei 

azonban nem minden esetben valósulnak meg. Számos módosítása ismert a modellnek a 

heterogén fotokatalízis területén, amely annak hiányosságaira és korlátjaira próbál megoldást 

találni [70,97,254]. 

 

11. ábra: A COU és 7HO-COU (a) valamint a 3CCA és 7HO-3CCA (b) koncentrációja az idő 

függvényében NaF-al történő deszorpcióval és anélkül 

 

1,0 × 10−4 M kiindulási koncentrációt és 1,0 g dm−3 használva COU esetén nem volt 

mérhető az adszorbeálódott anyagmennyiség (<1%), míg a 3CCA 30 %-a adszorbeálódott a 

TiO2 felületén (11. ábra). Méréseink során azt a megoldást választottuk, hogy a mintavétel után 

az egyes mintákhoz NaF-ot adtunk a felületen adszorbeált anyagok deszorpciójának elérésére. 

A F− a felületi ≡Ti−OH csoportokat  ≡Ti−F csoportra cseréli (19), megváltoztatva a felületi 

töltést és az adszorpciós tulajdonságokat. Elhanyagolható mértékű adszorpciójuk miatt nem 

volt különbség a NaF hozzáadásával és anélkül mért COU és 7HO-COU koncentrációk (±1%) 

között (11a. ábra). A karboxilsavak azonban - így a 3CCA és 7HO-3CCA is - a felületi ≡Ti−OH 

csoportokkal való kapcsolat révén jól adszorbeálódnak a TiO2 felületén [95,255]. 5,0×10−3 M 

NaF hozzáadásával az adszorbeálódott 3CCA teljes mennyiségét az oldatfázisba juttattuk, azaz 

gyakorlatilag teljes visszanyerést értünk el. A 3CCA kezdeti átalakulási sebessége, valamint a 

7HO-3CCA képződési sebességének meghatározásában jelentős különbség volt (11b. ábra) 

attól függően, hogy az adszorbeált anyagmennyiséget is „átalakult”-ként kezeljük (NaF-dal 

való deszorpció nélküli mérés) vagy sem (NaF hozzáadása utáni szűrés és koncentráció mérés). 
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A továbbiakban a NaF hozzáadása után mért koncentrációkat használtuk a kezdeti átalakulási 

és képződési sebességek meghatározásához. Hasonlóan jártunk el a doktori dolgozatom 

témájához közvetlenül nem kapcsolódó munkánk során bizmut-oxohalogenid katalizátorok 

esetén is [256], ami igazolja, hogy a módszer hatékony lehet egyéb fotokatalizátorok esetén is. 

 

5.2.3. Az oldott O2 koncentráció hatása 

A közvetlen töltésátmenet szerepének, valamint a hidroxilált termékek képződésének 

oldott O2 koncentrációtól való függésének vizsgálatához méréseinket levegővel és O2-nel 

telített, valamint oxigénmentes szuszpenziókban is elvégeztük (F4. ábra). Összehasonlítva a 

levegővel és O2–nel telített szuszpenziókban végzett méréseket, mindkét vegyület bomlására 

nézve a különbség elhanyagolható volt (r0
COU(O2)/r0

COU(lev) = 1,01 és r0
3CCA(O2)/r0

3CCA(lev) = 

1,05, 12. ábra). Az oxigén levegőre cserélése viszont csökkentette a hidroxilált termékek 

képződésének sebességét (r0
7HO-COU(O2)/r0

7HO-COU(lev) = 1,47 és r0
7HO-CCA(O2)/r0

7HO-CCA(lev) = 

1,33, 12. ábra), ami valószínűleg a peroxilgyökök fontos szerepével értelmezhető. Feltehetően 

a katalizátor felületének közelében kisebb oldott O2 koncentráció esetén kialakulhat egy enyhe 

oxigénhiány, különösen levegővel átbuborékoltatott szuszpenzióban. 

 

12. ábra: Oldott O2 koncentráció hatása a COU és a 3CCA átalakulási és a 7HO-COU és a 

7HO-3CCA képződési sebességére 

 

Szignifikáns különbség a két vegyület közt, hogy míg a COU átalakulása nem történik 

meg oldott O2 nélkül, addig a 3CCA O2-mentes szuszpenzióban is átalakul, bár jelentősen 

kisebb sebességgel és hidroxilált termék képződése nélkül (12. ábra). Oldott O2 nélkül a •OH 

képződése a H2O/OH− és hVB
+ közti reakcióhoz (11-12) köthető, ami ebben az esetben akkor 

lehet számottevő, ha a szerves szubsztrátum eCB
−-akceptorként is viselkedik, ami a COU és 

3CCA eaq
−-nal való nagy reakciósebességi együtthatója miatt elképzelhető, vagyis az O2 
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elektronbefogó szerepét részben átveheti a szerves vegyület. Hasonlót figyelhetünk meg az 1,4-

BQ heterogén fotokatalitikus átalakulása során [89,256]. O2-mentes szuszpenzióban így a 

COU/3CCA és a közvetlen töltésátmenet relatív hozzájárulása az átalakuláshoz is feltehetően 

hangsúlyosabbá válik – amennyiben ennek feltételei adottak (pl: megfelelő potenciál viszonyok 

a töltésátmenet lejátszódásához). A 3CCA átalakulása során az adszorpció a közvetlen 

töltésátmenet (eCB
− és/vagy hVB

+-al való reakció) valószínűségét növeli, azt elősegíti. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a fluoreszcens hidroxilált termékek közvetlen töltésátmenet 

során nem képződnek, így segítségükkel heterogén fotokatalízis során is meghatározható a •OH 

képződési sebessége. A továbbiakban levegővel telített szuszpenziókkal dolgoztunk, annak 

ellenére, hogy a hidroxilált termékek képződési sebessége O2-nel telített szuszpenziókban 

valamivel nagyobb volt. Ennek oka részben, hogy heterogén fotokatalízis során a legtöbb 

mérést levegővel telített szuszpenziókban végzik. 

 

5.2.4. COU és 3CCA kiindulási koncentrációjának hatása  

A kezdeti átalakulási sebességek kiindulási koncentráció függésének vizsgálata során a 

heterogén fotokatalízisre jellemző telítési görbéket kaptunk; az átalakulási sebesség 

5,0×10−4 M felett nem nőtt tovább (13a. ábra). A 3CCA esetén jelentősen nagyobb kezdeti 

átalakulási sebességeket mértünk, mint a COU esetén, annak ellenére, hogy a COU •OH-kel 

való reakciójának sebességi állandója nagyobb, mint a 3CCA-é (2. Táblázat). Ennek 

értelmezésére a pH hatásának tárgyalásánál (5.2.5. fejezet) térünk vissza. A két hidroxilált 

termék képződési sebessége (13b. ábra) és hozama (13c. ábra) 1,0×10−4 M kiindulási 

koncentrációig nőtt, majd e felett csökkenni kezdett. A 3CCA esetén valamivel kisebb 

hidroxilált termék hozamokat mértünk, mint COU esetén (13c. ábra). Feltehetően a nagyobb 

mértékű adszorpció jobban kedvez a közvetlen töltésátmenetnek, ez lehet az oka a 3CCA esetén 

mért kisebb hozamoknak. A koncentráció növelésével nő a TiO2 felületével való interakció 

mértéke, elősegítve a közvetlen töltésátmenettel való átalakulást, mely nem jár hidroxilált 

termék képződésével. A nagyobb kiindulási koncentrációknál mért kisebb hozam arra utal, 

hogy a •OH-kel való reakció relatív hozzájárulása az átalakuláshoz csökken.  

További méréseink során 1,0 × 10−4 M kiindulási koncentrációt használtunk, mivel a 

hidroxilált termék hozama ennél a koncentrációnál érte el a legnagyobb értéket. Hasonló 

kiindulási COU vagy 3CCA koncentrációt alkalmaztak több publikációban [161,165,257], míg 

más szerzők nagyobb koncentrációkat (5,0 × 10−4 - 5,0 × 10−3 M) használtak [160,258,259]. A 

radiolízis eredményeiből származó, a hidroxilált termékek hozamára vonatkozó értékeket 

használva (3,4% és 3,0%) az 1,0×10−4 M kiindulási koncentráció esetén számolt •OH-képződési 
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sebesség értékek igen hasonlóak voltak: 7HO-COU esetén 1,36(±0,28) × 10−7 M s−1, míg 7HO-

3CCA esetén 1,68(±0,17) × 10−7 M s−1. Feltehetően a 3CCA jobb adszorpciós tulajdonságának 

köszönhetően a képződő •OH-ök rekombinációja ebben az esetben kevésbé valószínű, és így 

kevésbé verseng azok 3CCA-val való reakciójával. 

 

13. ábra: A COU és 3CCA átalakulási sebességének (a), a 7HO-COU és 7HO-3CCA 

képződési sebességének (b) és képződésük hozamának (r0
7HO-COU/r0

COU és r0
7HO-3CCA/r0

3CCA) 

(c), valamint az adszorbeált 3CCA mennyiségének (d) koncentrációfüggése 

 

A besugárzott szuszpenzió réteg teljes mértékben elnyeli a fényforrás által kibocsátott 

fotonokat. A •OH képződésre vonatkozó kvantumhasznosítási tényezők értékei COU és 3CCA 

esetén 0,0061(±0,001) és 0,0075(±0,001) voltak, azaz a fotokatalizátort besugárzó fotonok ~0,6 

- 0,8%-a eredményez •OH képződést. Ishibashi és mtsai tereftálsav bontását vizsgálva ennél 

kisebb (<0,01%) [17], míg Wang és mtsi. metanolt használva jóval nagyobb értéket (2–8%) 

publikáltak [54].  

Figyelembe véve, hogy a katalizátor által elnyelt fény intenzitását a szilárd/folyadék 

határfelületről történő fényvisszaverődés miatt nehéz pontosan meghatározni, valamint a 

töltésátmenet hozzájárulásának a mértéke is bizonytalan, a COU-t és a 3CCA-t véleményünk 

szerint jól lehet alkalmazni a reakció körülmények •OH képződésre gyakorolt hatásának a 

vizsgálatára egy adott katalizátor esetén, illetve azonos körülmények közt különböző 
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fotokatalizátoroknál a •OH képződés sebességének összehasonlítására, azonban a 

gyökképződés abszolút értékének meghatározására a fent említettek miatt nem feltétlenül 

alkalmas. 

 

5.2.5. Az ionerősség és a pH hatása 

A két általunk vizsgált vegyület 1,0 × 10−4 M koncentrációjú oldatának pH-ja 4,0 (3CCA) 

és 5,5 (COU), míg a vegyületet és az 1,0 g dm−3 TiO2-ot egyaránt tartalmazó szuszpenziók pH-

ja 4,2 (3CCA) és 4,8 (COU) volt, a TiO2 amfoter jellege, valamint a 3CCA savas jellege miatt. 

A pH a felületi töltésen keresztül befolyásolhatja a gyökképződést, az adszorpció mértékét, és 

a szerves vegyületek közvetlen töltésátvitellel való átalakulását egyaránt. Ezen kívül a pH 

hatással van a vezetési sáv és a vegyértéksáv redukciós és oxidációs potenciáljára is [112]. 

Azonban a pH beállítását nem tudjuk elvégezni az ionerősség megváltoztatása nélkül, ami 

szintén befolyásolja a felület állapotát. A szakirodalomban leírtak alapján [260] a pH állítását 

NaOH és HCl oldatok segítségével végeztük el, mely mellett 5,0 × 10−3 M NaCl biztosította az 

állandó ionerősséget. 

 

14. ábra: TiO2 szuszpenziókban mért Zéta–potenciál értékek (a) és az aggregátumok átlagos 

mérete (b) hozzáadott só nélkül (ioncserélt vízben), 5,0×10−3 M NaCl illetve NaF 

jelenlétében, a szuszpenzió pH-jának függvényében 

 

A pH a felületi töltésen keresztül befolyásolja a szuszpenzió stabilitását és a 

fotokatalizátor primer részecskéinek aggregációját is. DLS mérések során meghatároztuk a 

zéta–potenciált valamint a TiO2 aggregátumok méretét a vizsgált pH tartományban. A 

méréseket NaCl és NaF hozzáadása nélkül, ioncserélt vízben készített TiO2 szuszpenzióval, az 

ionerősség beállítása céljából 5,0 × 10−3 M NaCl-ot tartalmazó szuszpenzióban, valamint – a 
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F−-hoz kapcsolódó vizsgálataink miatt - 5,0 × 10−3 M NaF-ot tartalmazó szuszpenzióban is 

elvégeztük. 

 NaCl hozzáadása nélkül a TiO2 izoelektromos pontjához (IEP) tartozó pH értéke (pHIEP) 

~6,3 volt, jó egyezést mutatva az irodalmi értékekkel (6,0 - 6,3) [120]. NaCl jelenlétében ez az 

érték 5,5±0,5-re csökken, amit a Cl– TiO2 felületén való kismértékű adszorpciója okozhat [260]. 

A TiO2 primer részecskéinek aggregációja az 5,0 - 7,0 pH tartományban, a pHIEP közelében a 

legjelentősebb (600 - 800 nm-es aggregátumok), ahol a részecskék közti elektrosztatikus taszító 

hatás a legkisebb. A NaCl jelenléte a pHIEP közelében nem, de attól távolodva egyértelműen 

növeli az aggregátumok méretét (14. ábra). 

Az ionerősség, valamint a Cl–, mint potenciális •OH-fogó (k = 4,3 × 109 mol–1 dm3 s–1 

[261]) hatásának vizsgálatára összehasonlítottuk a COU és a 3CCA fotokatalitikus átalakulását 

só nélkül, valamint 5,0 × 10−3 M NaCl jelenlétében, pH állítás nélkül (15. ábra) (a pH nem 

változott a NaCl hozzáadásával). A COU és a 3CCA átalakulási sebessége és a fluoreszcens 

termékek képződése enyhén csökkent Cl– hatására, azonban a termékek hozama nem változott.  

 

15. ábra: Cl− hatása a COU és a 3CCA átalakulási (a), valamint a 7HO–COU és a 7HO–

3CCA képződési sebességére (b) 

 

A hatás mértéke alapján a Cl– nem csökkenti jelentősen a képződő •OH mennyiségét. A 

sebességi állandók alapján 5,0 × 10−3 M Cl– koncentrációnál a •OH több mint 90%-a reagálna 

a Cl–-nal, így jóval nagyobb inhibíciós hatást kellene kifejtenie a COU átalakulására. 

Elhanyagolható hatást tapasztaltak Budarz és mtsai. is 2,5 × 10−2 M NaCl koncentráció alatt 

[122]. Ennek oka, hogy a rendszerben lejátszódó folyamatok viszonylag nagy Cl– koncentráció 

(mM) és semlegeshez közeli pH esetén visszaszolgáltatják a •OH-öt (28-31). 

•OH + Cl–  Cl• + OH– k = 4,3 × 109 mol–1 dm3 s–1 [261] (28) 

Cl• + Cl–  Cl2
•– k = 8,5 × 109 mol–1 dm3 s–1 (29) 

Cl•/Cl2•– + H2O
  ClOH•– + H+ / + Cl– (30) 
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ClOH•–  •OH + Cl– (31) 

Így a tapasztalt enyhe csökkenés feltehetően inkább a felületen adszorbeálódott ionok hatásának 

és az aggregációnak (14. ábra) a következménye. 

A továbbiakban 5,0 × 10−3 M NaCl jelenlétében vizsgáltuk a pH hatását az adszorpcióra 

és az átalakulási, valamint a hidroxilált termékek képződési sebességére. Az oldatok pH–ja a 

TiO2 hozzáadása után a katalizátor felületi ≡Ti–OH csoportjainak amfoter jellege miatt 

megváltozik, egyfajta pufferáló hatást fejt ki (F3. Táblázat), ezért az egyes ábrákon az oldat és 

a szuszpenzió pH−ját is feltüntettem. 

 

 

16. ábra: A pH hatása a COU és a 3CCA átalakulási, a 7HO-COU és a 7HO-3CCA 

képződési sebességére (b), a 3CCA adszorpciójára (c), valamint a hidroxilált termékek 

hozamára (d) 

 

 A pH a COU adszorpciójára a vizsgált (pH 3,0 - 9,0) tartományban nincs hatással, viszont 

jelentősen befolyásolja a 3CCA-ét. A COU átalakulási és a 7HO–COU képződési sebessége a 

pHIEP körüli pH-n érte el a maximális értékét (16a. ábra), annak ellenére, hogy itt a legnagyobb 

az aggregáció mértéke. Hasonló eredményekről számolnak be több publikációban [9,262,263], 

ami arra utal, hogy az aggregáció jelentősége elhanyagolható a pH egyéb hatásai mellett. A 

pHIEP alatt jelentősen, felette enyhén csökkent a COU átalakulási sebessége, míg a 7HO–COU 

képződési sebességében csak enyhe csökkenés figyelhető meg a pHIEP alatti értékeknél. A 7HO-
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COU hozama viszont a pH csökkenésével nő (16d. ábra), ami arra utal, hogy amellett, hogy a 

•OH képződési sebessége csökken, annak relatív hozzájárulása az átalakuláshoz az adott 

kiindulási koncentrációnál enyhén növekszik. A növekedés abban a pH tartományban történik, 

ahol a TiO2 felületi töltése pozitív. 

A 3CCA esetén a szuszpenzió pH-ja alig haladta meg a pHIEP értékét, a felületi töltés a 

vizsgált pH tartományban pozitív volt (16b. ábra). Az adszorpció mértéke pH 4,0 (1,0 × 10-4 M 

3CCA oldat saját pH–ja) felett jelentősen csökkent elsősorban a karboxilcsoport 

deprotonálódása (pKa = 3,3 - 3,7) miatt, míg a pH csökkentése kedvez a 3CCA adszorpciójának. 

Ennek megfelelően a relatív adszorbeált 3CCA mennyiség pH 6  4 esetén 6 %-ról 30%-ra 

változik (16c. ábra), ennek ellenére azonban sem az átalakulási sebesség, sem a 7HO–3CCA 

képződési sebessége nem változik (F7. ábra). Ebben az esetben is csak pH = 4 alatt csökken az 

átalakulási sebesség, e felett a pH-nak sem a 3CCA átalakulási, sem a 7OH-3CCA képződési 

sebességére nincs szignifikáns hatása. Az átalakulási sebességgel együtt a 7HO-3CCA 

képződési sebessége is pH = 3 esetén jóval kisebb, mint pH = 4 esetén, ami megerősíti a •OH 

képződési sebességének csökkenését ebben a tartományban. E mellett azonban a COU-nál 

tapasztalttal ellentétben a 7HO-3CCA hozama is csökken, ami a •OH–ös folyamatok 

hozzájárulásának csökkenésére és/vagy a közvetlen töltésátmenet hozzájárulásának 

növekedésére utal. A COU és 3CCA hidroxilált termékei hozamának pH függése közti 

különbség megerősíti, hogy a 3CCA esetén nagyobb a valószínűsége a közvetlen töltésátmenet 

hozzájárulásának, mint COU esetén. Mérési eredményeink alapján azonban nem tudjuk 

eldönteni, hogy vajon a közvetlen töltésátmenetre pontosan hogyan és milyen mértékben hat a 

pH változása a két vegyület esetén. 

Összehasonlítva a COU és 3CCA esetén mért eredményeket, egyértelmű, hogy az erősen 

savas közeg (pH = 3) csökkenti a •OH képződési sebességét, amit mindkét vegyületnél 

alátámaszt a kiindulási vegyületek és a hidroxilált termékek képződési sebességének 

csökkenése, mely érték telítési görbe szerint változott, a telítéshez tartozó érték mindkét esetben 

közel azonos (2,73×10−9 és 2,93×10−9 M−1 s−1) volt. A pH 7,0 oldatok esetén a szuszpenzió pH-

ja 5,8 (COU) és 5,4 (3CCA) volt, közel a pHIEP értékhez. Az adszorpció mértéke 3CCA esetén 

itt meglehetősen kicsi, ennek ellenére itt már elérte a maximális értéket a 7HO-3CCA képződési 

sebessége. Ezen a pH-n a kezdeti átalakulási sebességek arányát (r0
COU / r0

3CCA = 1,39) 

összehasonlítva a •OH–el való reakciók sebességi együtthatóink arányával (kCOU / k3CCA = 1,40) 

jó egyezést kapunk, vagyis a sebességek a homogén fázisban mért sebességi állandóknak 

megfelelően alakulnak elhanyagolható adszorpció esetén. Az eredmények alapján a •OHaq 

képződésének a pHIEP közeli pH a kedvező. A 3CCA esetén a kedvezőbb adszorpció 
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valamennyire tudja kompenzálni a pH csökkenés hatását, valószínűleg a •OHads könnyebben 

elérhetővé válik a 3CCA számára. Így az a pH, ahol a hidroxilált termék képződési sebessége 

eléri a telítéshez tartozó értéket valamivel kisebb, mint a COU esetén. Mivel az alkalmazott 

kiindulási koncentrációk esetén a COU-t tartalmazó szuszpenzió pH-ja (4,8) és az 1,0×10−4 M 

3CCA-t tartalmazó szuszpenzióé (4,2) is a közelében volt a hidroxilált termékek maximális 

képződési sebességéhez tartozó pH értékeknek, a továbbiakban pH állítás nélküli, NaCl-ot 

tartalmazó szuszpenziókkal dolgoztunk. 

  

5.2.6. Fluoridion hatása 

A Cl– ionnal ellentétben a F– speciális kölcsönhatást tud kialakítani a TiO2 felületével; 

lecseréli a felületi ≡Ti−OH csoportok jelentős részét ≡Ti−F-ra (19) (TiO2
F), megváltoztatva így 

a felületi tulajdonságokat. A felületen adszorbeálódott F– gátolva a fotogenerált töltések 

rekombinációját elméletileg fokozza a •OH képződését, valamint a hVB
+-kal való átalakulás 

lehetőségét is [145,264]. Ugyanakkor a F− nagy elektronegativitása miatt gátolja az O2 és eCB
– 

reakcióját, azaz a O2
•– képződést [147]. A •OH képződése így elsősorban a hVB

+-on keresztül 

történik. A szakirodalomban megkülönböztetnek oldatfázisbeli (•OHaq) és felületi •OH-öt 

(•OHads). A TiO2
F esetén elsősorban az •OHaq koncentráció növekedését feltételezik. E mellett 

a TiO2 és TiO2
F felületi tulajdonságai is eltérnek, a TiO2-dal ellentétben a TiO2

F felületén a 

3CCA adszorpciója elhanyagolható, ahogyan azt korábban már ismertettük. 

 

17. ábra: NaF hatása a TiO2 szuszpenzió pH–jára, a F– adszorpciós izotermája (a), valamint 

a Langmuir modell alapján történő lineáris illesztés 

 

NaF mellett a pH 2,0 - 7,0 tartományban negatív zéta–potenciál értékeket mérünk a 

felületi Ti–OH csoportok Ti–F–ra való cseréje emiatt. A F− adszorpciója elsősorban savas 

pH–n (7) játszódik le [265]. A TiO2 primer részecskéinek aggregációjában jelentős változás 
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nem volt mérhető, köszönhetően a teljes vizsgált pH–tartományban negatív felületi töltésnek 

(14a. ábra). A Ti–OH csoportok Ti–F–ra cserélődése a pH növekedését okozza az oldatba 

kerülő OH– miatt. Az adszorbeálódott F– mennyisége 5,0×10–3 M fölött nem változott 

jelentősen, ennek megfelelően a pH változás is sokkal kisebb mértékű (17a. ábra). A mérési 

pontokra jól illeszthető a Langmuir modell (17b. ábra).  

A NaCl enyhén csökkentette, a NaF enyhén növelte a kezdeti átalakulási és a hidroxilált 

termékek képződési sebességét, de a hatás nem nevezhető szignifikánsnak. Összehasonlítva a 

közel azonos ionkoncentrációjú NaCl és NaF hozzáadása során mért értékeket a NaF pozitív 

hatása valamivel nyilvánvalóbb, de még mindig nem nevezhető szignifikánsnak (18. ábra). 

Azonban míg a NaCl nincs hatással a hidroxilált termékek maximális koncentrációjára, addig 

a 7OH-COU maximális koncentrációja jóval kisebb, míg a 7OH-3CCA-é nagyobb NaF, mint 

NaCl jelenlétében vagy elektrolit nélküli oldatokban (F6. ábra). 

 

18. ábra: NaCl és NaF hatása a COU és 3CCA átalakulási sebességére (a) és a 7HO–COU 

és 7HO–3CCA képződési sebességére (b) valamint a hidroxilált termékek hozamára (oszlopok 

feletti számok a ’b’ ábrán) 

 

A pH változás a F− hozzáadása következtében nem olyan mértékű, hogy önmagában 

jelentős hatással bírna a •OH képződési sebességére. Egy lehetséges magyarázat, hogy a TiO2
F 

esetén a közvetlen töltésátmenetnek, azaz a hVB
+-kal való reakciónak a hozzájárulása megnő a 

TiO2-hoz képest. COU esetén ez magyarázná a kisebb 7OH-COU koncentrációt és hozamot. A 

3CCA esetén viszont a TiO2
F hatására megnőtt •OHaq képződési sebesség mellett a gátolt 

adszorpció és a hVB
+-kal való reakcióra gyakorolt pozitív hatás egyaránt szerepet játszhat, 

melyek eredményeként végül a 7OH-3CCA maximális koncentrációja csökken. A F− összetett 

hatását több irodalmi forrás is tárgyalja, ezek egy része megkérdőjelezi a •OH képződés 

sebességének növekedését [74,133] és nagyobb jelentőséget tulajdonít az adszorpciós 

tulajdonságokra és a közvetlen töltésátmenetre gyakorolt hatásnak és azok következményeinek. 
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Figyelembe kell vennünk azonban a hidroxilált termékek eltérő reaktivitását is. A 7HO-COU a 

COU-nal közel azonos sebességgel reagál a •OH-kel (k7HO-COU+•OH = 6,1 × 109 M−1 s−1 [266]), 

de a O2
•−-nal és HO2

•-kel  is elreagálhat [266,267]. A 7HO-3CCA-ról kevesebb információ áll 

rendelkezésre, de Manevich és mtsai. kiemelik a 7HO-3CCA kisebb reaktivitását a •OH-kel és 

O2
•−-nal szemben egyaránt [153], ami okozhatja annak nagyobb mértékű felhalmozódását (F6. 

ábra). 

 

5.2.7. Gyökfogók hatása COU és 3CCA átalakulására 

TiO2 és TiO2
F esetén is vizsgáltuk és összehasonlítottuk különböző gyökfogók hatását, 

hogy jobban megismerjük az adszorpciónak, valamint az egyes reaktív részecskéknek a szerves 

vegyületek átalakulásában betöltött szerepét. Méréseinket az ionerősség hatásának kizárása 

miatt TiO2
F esetén a Cl– jelenlétében végzett mérésekkel hasonlítottuk össze (F4. és F5. 

táblázat). 

 

4. Táblázat: A használt gyökfogók és modellvegyületek •OH–kel és eaq
––nal való reakcióinak 

sebességi állandói, valamint TiO2 felületén való adszorpcióra való hajlamuk [180,181,268–

270] 

 k•OH 

(mol–1 dm3 s–

1) 

keaq– 

(mol–1 dm3 s–

1) 

Adszorpció 

Metanol (MeOH) 9,7 × 108 < 1,0 × 105 elhanyagolható 

terc–Butanol (t-BuOH) 6,0 × 108 < 4,0 × 105 elhanyagolható 

Oxálsav (OxA) 4,7 × 107 3,2 × 109 jelentős 

Etilén-diamin-tetraacetát 

(EDTA2−) 

4,8 × 108 n. a. jelentős 

1,4–Benzokinon (1,4-BQ) 1,2 × 109 2,3 × 1010 elhanyagolható 

Kálium-jodid (I–) 1,1 × 1010 <2,4 × 105 elhanyagolható 

O2 - 1,0 × 1010 elhanyagolható 

COU 6,8 × 109 11,4 × 1010 elhanyagolható 

3CCA 4,9 × 109 8,9 × 109 jelentős 

 

A •OH szerepének vizsgálatához két alkoholt, metanolt (MeOH) és terc–butanolt (t–

BuOH) használtunk, melyek a TiO2 felületén elhanyagolható mértékben adszorbeáló, jól ismert 

•OH-fogók. A közvetlen töltésátmenet szerepének vizsgálatára oxálsavat (OxA) és etilén-

diamin-tetraecetsav dinátriumsóját (EDTA2–) használtunk. Az OxA a TiO2 felületén jól 

adszorbeálódva részben •OH-kel reagálva, e mellett pedig elsősorban közvetlen töltésátmenettel 

(a hVB
+-kal való reakció során [271]) alakul át. Az EDTA2− a felületen adszorbeálódva mind a 
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•OH-el, mind közvetlen töltésátmenettel (hVB
+ által) nagy sebességgel alakul át [272]. Az 1,4-

benzokinont (1,4-BQ) általában a O2
•– szerepének meghatározására alkalmazzák [90,273], de a 

•OH-kel és eCB
–-nal is képes elreagálni, utóbbival akár az oldott O2-nel sikeresen versengve is 

[89]. Mivel a COU és a 3CCA az O2
•–-nal méréseink szerint nem reagál, ezért az 1,4-BQ 

segítségével megbecsülhető az eCB
– esetleges hozzájárulása az átalakuláshoz. A gyökfogók 

szakirodalomban elérhető •OH-kel és eaq
–-nal való (ez utóbbi az eCB

–-nal való reakció 

lehetőségének megbecsléséhez ad információt) reakciósebességi együtthatóit, valamint azok 

TiO2 felületén való adszorpciós hajlamát a 4. Táblázat foglalja össze. 

Elsőként a különböző adalékanyagoknak a COU és a 3CCA adszorpciójára való hatását 

vizsgáltuk. A t-BuOH, MeOH és 1,4-BQ szignifikánsan nem változtatta meg egyik vegyület 

adszorpciójának mértékét sem, az OxA és EDTA2− azonban teljes mértékben gátolta a 3CCA 

adszorpcióját, hasonlóan a NaF-hoz (19. ábra). Meg kell említenünk, hogy az OxA, valamint 

az EDTA2− és a TiO2 közti kapcsolat olyan erősségű, hogy jelenlétükben a felület fluorozása 

sem történik meg tapasztalataink szerint. 

 

19. ábra: Az adszorbeált 3CCA (1,0 × 10−4 M) relatív mennyisége NaF (5,0 × 10−3 M) és 

különböző gyökfogók (5,0 × 10−3 M) jelenlétében 

 

A különböző koncentrációban alkalmazott, eltérő reakciósebességi együtthatókkal 

rendelkező gyökfogókkal végzett mérések során a radiokémiában elterjedt, reaktív gyökfogó 

kapacitás (RGyK) érték (32) 

RGyK=
(kgyf×cgyf)

(kgyf×cgyf)×(kCOU;3CCA×c0)
 (32) 

alapján történt az eredmények értékelése, ahol kgyf és kCOU,3CCA az adott gyökfogó és a 

COU/3CCA •OH–kel való reakciójának sebességi együtthatója, a cgyf és c0 a gyökfogó és a 

COU/3CCA kiindulási koncentrációja. A RGyK érték megadja a gyökfogóval reagáló •OH–ök 

relatív mennyiségét 1,0 × 10–4 M COU vagy 3CCA jelenlétében (azaz, ha az RGyK = 0 akkor 

a •OH-ök teljes mértékben a COU/3CCA-al, ha 1,0 akkor teljes mértékben a gyökfogóval 
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reagálnak). Fontos megemlíteni, hogy a RGyK értékét homogén rendszerre tudjuk kiszámolni, 

ezért az eredményekből való következtetések levonását megfelelő körültekintéssel kell végezni. 

 

20. ábra: Gyökfogók hatása a COU (a, c) és 7HO–COU (b, d) relatív reakciósebességére 

NaCl és NaF jelenlétében  

 

A MeOH és t-BuOH hatása TiO2 esetén a COU átalakulására hasonló volt, azonban csak 

nagyobb gyökfogó kapacitás esetén követte a kiszámított RGyK értékeket, kisebb gyökfogó 

kapacitásnál hatásuk elmaradt az RGyK érték alapján várttól; 0,4 – 0,5 RGyK értékig csak közel 

20%-os csökkenés volt megfigyelhető mind a COU átalakulási, mind a 7HO-COU képződési 

sebességére vonatkozóan (20a,b. ábra). A COU átalakulási és a 7HO-COU képződési sebessége 

lineárisan csökken az RGyK érték növelésével 0,6 felett. Feltehetően a COU átalakulása 

elsősorban a •OHaq–kel való reakcióhoz köthető, azonban a felülettel való kölcsönhatás mértéke 

még ebben az esetben is befolyásolhatja a gyökfogók inhibíciós hatásának megnyilvánulását. 

A viszonylag nagy gyökfogó koncentrációk (50-szeres felesleg) esetén az alkoholok már nem 

csak a •OHaq-kel, hanem a •OHads-al való reakciót is gátolják. A nagyobb alkohol koncentrációk 

esetén a COU, valamint a szintén gyengén adszorbeálódó gyökfogók felülettel való 

kölcsönhatásaik közti különbségét elnyomja a koncentrációk közti nagyságrendnyi különbség.  
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A 3CCA átalakulásához a •OHads, a •OHaq és a hVB
+ egyaránt hozzájárulhat, melyek közül 

feltehetően a •OHads és a hVB
+ hozzájárulása a TiO2 felületén való adszorpció miatt dominánsabb, 

mint a COU esetén. A 3CCA és TiO2 esetén gyakorlatilag sem a MeOH sem a t-BuOH nincs 

hatással az átalakulási sebességre és csak enyhén, 0,9 RGyK értéknél is csak 50%-kal 

csökkentik a hidroxilált termék képződésének sebességét (21a,b. ábra). Ugyanezen 

körülmények közt a COU átalakulási sebessége 70%-kal, a 7HO-COU képződési sebessége 

80%-kal csökkent (20a,b. ábra). A rosszul adszorbeálódó gyökfogók valószínűleg egyáltalán 

nem képesek versengeni a jól adszorbeálódó 3CCA-nal a •OHads-kel való reakcióért; az 

adszorpció jelentősen megnöveli a 3CCA •OHaq-kel való reakciójának valószínűségét is, 

egyfajta „helyzeti előnyt” biztosítva. A 7HO-3CCA képződési sebességének csökkenését 

feltehetően az oldatba jutott •OHaq-ért való kompetíció eredményezi. A TiO2
F esetén azonban 

mindkét gyökfogó hatása egyértelműen megnyilvánul mind a 3CCA átalakulásának, mind 

pedig a 7HO-3CCA képződésének gátlásában; a relatív átalakulási és képződési sebességek 

lineárisan csökkennek az RGyK értékek növekedésével (21c,d. ábra). Az inhibíció mértéke 

közel azonos mindkét kiindulási vegyület átalakulására és a hidroxilált termékeik képződésére 

vonatkozóan. Ebben az esetben a COU-nál megfigyeltekkel analóg módon viselkedik a 3CCA 

is (20c,d. ábra). Ez megerősíti nem csak azt, hogy az adszorpciót igen erősen figyelembe kell 

venni az inhibíciós vizsgálatok során, hanem azt is, hogy a TiO2
F esetén a •OH valóban 

elsősorban •OHaq-ként és nem •OHads-ként van jelen. 

A másik, gyengén adszorbeálódó gyökfogó az 1,4-BQ volt, mely nemcsak a •OH-kel 

(k(1,4-BQ+ •OH) = 1,2 × 109 M−1 s−1), hanem a O2
•−-nal (k(1,4-BQ+ O2•−) = 9,0 × 108 M−1 s−1 [274]) és 

a eCB
−-nal is reagál (k(1,4-BQ+eaq−) = 2,3 × 1010 M−1 s−1) [90,275], utóbbiért még oldott O2 

jelenétében is sikeresen versenghet, megfelelően nagy 1,4-BQ koncentráció esetén. Az 1,4-BQ 

hatása hasonló a MeOH és t-BuOH hatásához. Egyetlen esetben figyelhető meg jelentősebb 

mértékű inhibíció az alkoholokkal összehasonlítva, ez pedig a COU átalakulási sebességére és 

a 7HO-COU képződésére kifejtett hatás TiO2 esetén (20a,b. ábra). Az 1,4-BQ az eCB
–-nal és a 

O2
•–-nal való reakcióján keresztül is gátolhatja a •OH képződést, mely TiO2 esetén a •OHaq 

elsődleges képződési módja [31]. A TiO2
F-t alkalmazva a •OHaq képződése főként hVB

+ által 

történik, így az 1,4-BQ elsősorban •OH-fogóként érvényesül. Ezt megerősíti, hogy az 1,4-BQ 

hatása a COU átalakulására TiO2 esetén erőteljesebb, mint az alkoholoké, míg TiO2
F esetén 

hasonló mértékű (20a,c. ábra). A TiO2
 szuszpenziók esetén a MeOH-hoz és t-BuOH-hoz 

hasonlóan sem a 3CCA, sem a 7HO-3CCA átalakulására nincs hatása az 1,4-BQ-nak, noha az 

alkoholok kismértékben csökkentik a hidroxilált termékek képződését (21. ábra). Ennek oka 

lehet, hogy az 1,4-BQ kevésbé hatékonyan verseng a •OHads-ért, mint az alkoholok, viszont 
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valószínűbb az eCB
–-nal vagy a O2

•–-nal való reakciója. TiO2
F esetén, amikor a O2

•–-képződés 

gátolt és a •OHaq a fő reakciópartner, hatásuk hasonló. 

 

21. ábra: Gyökfogók hatása a 3CCA (a,c) és 7HO-3CCA (b,d) relatív reakciósebességére 

NaCl és NaF jelenlétében  

 

A TiO2 felületén jól adszorbeálódó OxA elsősorban a hVB
+-kal regál. Inhibíciós hatása 

sokkal nagyobb mértékű, mint az alkoholoknak, jóval meghaladva a számított RGyK értékeket 

(20-21. ábra). Az OxA a TiO2 felületén adszorbeálva jelentős helyzeti előnyre tesz szert 

nemcsak a kevéssé adszorbeálódó COU-nal, hanem a 3CCA-nal szemben is. A TiO2 felületével 

való kölcsönhatásának erősségét mutatja, hogy a 3CCA adszorpciója mellett (19. ábra) a F– 

adszorpcióját is gátolja. Ez arra is rámutat, hogy a F– hozzáadása nem minden karbonsav esetén 

nyújt megfelelő eredményt az adszorpció gátlásában. A 3CCA és a COU esetén is hasonló 

tendencia figyelhető meg, TiO2 és TiO2
F esetén egyaránt, bár a 3CCA esetén az OxA hatása 

TiO2
F alkalmazása során kissé nagyobb mértékű. Valószínűleg ebben az esetben a közvetlen 

töltésátmenet szempontjából is kialakul egy igen erős kompetíció (21. ábra). Az OxA hatása 

mindezek alapján elsősorban a hVB
+-kal való reakción keresztüli •OH képződés, valamint 

adszorpciója miatt a COU és a 3CCA-nak a fotokatalizátor felületéhez való hozzáférés 
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nagymértékű gátlására vezethető vissza. Ehhez járul a közvetlen töltésátmenet akadályozása a 

3CCA esetén (21. ábra). 

Az EDTA2− hatása sokkal jelentősebb volt mint az OxA-é. Mivel jól adszorbeálódik a 

TiO2 felületén, és mind a hVB
+-kal, mind a •OHaq és a •OHads-kel elreagál, ezért már 10-szeres 

feleslegben hozzáadva is teljes mértékben inhibiálja a COU és a 3CCA átalakulását (20-21. 

ábra). Hatékonyan gátolja a célvegyületek adszorpcióját, azok reakcióit az egyes reaktív 

részecskékkel, valamint az •OH oldatba kerülését egyaránt. Hatása TiO2
F esetén is hasonlóan 

nagymértékű, mivel a felület fluorozása nem történik meg jelenlétében.  

A TiO2 használata során a szerves vegyületek preadszorpciója befolyásolhatja azok 

átalakulási sebességét, de amennyiben a •OH-kel való reakció a meghatározó, az adszorpció 

pozitív hatása megkérdőjelezhető, hiszen alapvetően a •OH képződés sebessége lesz a 

meghatározó tényező. Több komponenst tartalmazó rendszerekben azonban a •OH-ért való 

kompetícióban az adszorpció szerepe meghatározóvá válik. Az adszorpciós viszonyok 

megváltozása esetén a közvetlen töltésátmenet és a gyökös reakciók relatív hozzájárulása egy 

szerves vegyület átalakulásához megváltozhat, az adszorpció mértékének növelésével a 

közvetlen töltésátmenet, míg annak gátlásával a •OH-ös folyamatok relatív hozzájárulása nőhet. 

 

5.3. Neonikotinoidok átalakítása heterogén fotokatalízissel 

5.3.1. Reakciókörülmények hatása az imidakloprid és tiakloprid átalakulási sebességére 

A neonikotinoid inszekticidek családjába tartozó vegyületek közül az imidakloprid 

(IMIDA) és tiakloprid (THIA) fotokatalitikus átalakításával foglalkoztunk. A vizsgált 

koncentráció (2,5×10–5 - 5,0×10–4 M) és TiO2 szuszpenzió töménység tartományon 

(0,25 - 1,50 g dm–3) belül mindkét vegyület adszorpciójának mértéke elhanyagolható volt 

(<2%). TiO2 nélkül az alkalmazott higanygőzlámpa és az IMIDA abszorpciós spektrumának 

csekély átfedése (F8. ábra) miatt az IMIDA direkt fotolízissel is átalakul, míg az a THIA 

esetében elhanyagolható (22a. ábra). A reakciósebesség a szuszpenzió töménységének növelése 

során 0,5 g dm–3-nél elérte a telítési értékét (22. ábra). A további méréseinket 1,0 g dm–3 TiO2 

jelenlétében végeztük, hogy biztosítsuk a fotonok fotokatalizátor általi teljes elnyelését és ezzel 

minimalizáljuk az IMIDA esetén a direkt fotolízis hozzájárulását. 

Az IMIDA O2–mentes szuszpenziókban is átalakult (2,84 ×  10−8 M s−1), míg a THIA 

átalakulása elhanyagolható volt ( 2× 10−9 M s−1) (22b. ábra). Mindkét vegyület nemcsak a 

•OH-kel, (kIMIDA + •OH = 6,97 × 109 M–1 s–1[181], kTHIA + •OH = 4,80 × 109 M–1 s–1,[180]), de az 

eaq
–-nal is nagy sebességgel reagál (kIMIDA+eaq–= 5,1 × 109 M–1 s–1[181], kTHIA+eaq–=  
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1,0 × 1010 M–1 s–1 [180]). Így az O2-mentes szuszpenzióban megfigyelt lassú átalakulása az 

IMIDA-nak a 3CCA-hoz hasonlóan utalhat a közvetlen töltésátmenet hozzájárulására, annak 

ellenére, hogy az IMIDA a 3CCA-nal ellentétben nem adszorbeálódik a TiO2 felületén, amit 

sok esetben a töltésátmenet feltételének tartanak. Az oldott O2 koncentrációjának hatását 

különböző összetételű O2/N2 elegy átbuborékoltatásával vizsgáltuk. A kezdeti sebesség már 

10 v/v% O2 tartalom (cO2 = 1,5 × 10–4 M) esetén is elérte a maximális értékét, így a továbbiakban 

levegő (cO2 = 1,75 × 10–4 M) átbuborékoltatása mellett dolgoztunk (22b. ábra). 

 

22. ábra: A TiO2 szuszpenzió töménységének (a) és az oldott O2 koncentrációjának (b) hatása 

1,0 × 10–4 M IMIDA és THIA átalakulási sebességére 

 

 

23. ábra: Az IMIDA és THIA koncentrációjának hatása az átalakulási sebességre (a), és a 

Langmuir-Hinshelwood modell alapján illesztett egyenesek 

 

1,0 g dm–3 TiO2 szuszpenzió töménység és levegő használata mellett a kezdeti 

reakciósebesség a 2,5 × 10–5 - 1,0 × 10–4 M tartományban meredeken nőtt, majd 1,0 × 10–4 M 

felett telítésbe hajlott mindkét neonikotinoid esetén. Az IMIDA és a THIA átalakulási 

sebességének függése a kiindulási koncentrációtól leírható pszeudo-elsőrendű kinetikával, a 

mért adatokra jól alkalmazható a Langmuir-Hinshelwood modell (23b. ábra). A (17) egyenlet 
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alapján számított k és K értékek IMIDA esetén 3,71 × 10–7 M–1 s–1 és 7,23 × 103 s–1 voltak, míg 

THIA esetén kisebb, 2,22 × 10–7 M–1 s–1 és 2,85 × 103 s–1 értékeket kaptunk. Az IMIDA-ra 

vonatkozó jelentősen nagyobb K érték a TiO2 felületével való erőteljesebb (bár szintén nem 

erős) interakcióra utalhat. Mindkét vegyület esetén elsősorban a •OH által iniciált átalakulást 

feltételezik dominánsnak [184,187,276] heterogén fotokatalízis során. 

A kezdeti sebesség pH-tól való függése a COU-hoz hasonló tendenciát mutatott, értéke a 

pHIEP (pH 5,5) alatt jelentősen csökkent, e fölött nem változott (24. ábra), ami a •OH-ös 

folyamatok dominanciájára utal. Az ionerősség állandó értéken tartására használt NaCl hatása 

szintén elhanyagolható volt az átalakulási sebességre (~5%). A további méréseket az IMIDA 

és THIA szuszpenziók saját pH-ján (pH 5,5) végeztük. 

  

24. ábra: A pH hatása az IMIDA és THIA átalakulási sebességére (a fekete jelölő az 

5,0 × 10−3 M NaCl jelenlétében, pH állítás nélkül végzett mérést jelzi) 

 

5.3.2. Imidakloprid és tiakloprid fotokatalízise során képződő termékek vizsgálata 

Az átalakulás során mért UV-Vis abszorpciós spektrumokon az IMIDA és a THIA 

abszorpciós maximumához tartozó hullámhosszúságon (max
IMIDA = 270 nm; max

THIA = 

242 nm) mért értékek jóval lassabban csökkentek, mint a kiindulási vegyületek koncentrációja. 

Ezen karakterisztikus elnyelés a 6-kloropiridin molekularészlethez köthető. Jelentős változás 

az abszorpciós maximumhoz tartozó hullámhosszúságban nem tapasztalható, valamint a 

nagyobb hullámhosszúságokon sem alakul ki váll (25a. ábra). A THIA esetén is csak a kezelés 

későbbi szakaszán figyelhető meg az abszorpciós maximum kisebb hullámhosszúság felé 

tolódása (25b. ábra). Mindez arra utal, hogy mindkét vegyület átalakulása során a 6-

kloropiridint tartalmazó rész nem változik jelentős mértékben az átalakulás kezdetén. A mért 

abszorbancia csökkenés jelentősen kisebb mértékű volt a bomlástermékek hasonló szerkezete 
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és ennek következtében hasonló mértékű fényelnyelése miatt, mint a kiindulási vegyületek 

koncentrációjának csökkenése (25c. ábra). 

Az aromás termékek képződése és bomlása az IMIDA és a THIA átalakulásával 

egyidejűleg történik, azonosításuk elsősorban HPLC-MS módszerrel (F6. táblázat), valamint 

részben a HPLC-DAD mérések, az egyes köztitermékek UV-Vis spektruma és az irodalmi 

források alapján történt [180–182,187,277,278]. A pozitív ion módban mért termékek m/z 

értékei a 6. Táblázatban láthatóak. A köztitermékek szempontjából a képződő szervetlen ionok 

(NH4
+, NO2

− és NO3
−) koncentrációja, valamint az AOX koncentráció is kiegészítő 

információval szolgált. 

 

25. ábra: Az IMIDA és THIA heterogén fotokatalízise során mért UV-Vis abszorpciós 

spektrumok (a és b), valamint az abszorpciós maximumoknál mért relatív abszorbancia és a 

kiindulási vegyületek koncentrációjának csökkenése (c) a kezelési idő függvényében 

 

A hidroxilált termékek képződése megerősíti a •OH domináns szerepét az IMIDA 

átalakulásában. A •OH elsősorban az imidazolidin gyűrűre addícionálódik (Im1, Im2, Im3, Im5, 

és Im6) vagy a két gyűrűt elválasztó –CH2– csoporttal reagál (Im4, Im9). A 6- kloropiridin 

gyűrűre való addíció kevésbé kedvezményezett [181,182]. A •OH reakciója a −CH2− csoporttal 
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szén-centrumú gyököt eredményez, mely szintén hidroxilált terméket, valamint további 

átalakulása amid (Im4) képződését, vagy a két gyűrűt összekötő kötés felbomlását és így 6-

kloronikotinsav (Im7) létrejöttét eredményezi (26. ábra). A szerves vegyületek átalakulásakor 

a N-tartalom elsősorban NH4
+, NO3

– és N2 formájában szabadul fel, melyek aránya a 

reakciómechanizmus mellett elsősorban a szervesen kötött nitrogén oxidációs állapotától függ 

[103,104]. Az IMIDA átalakulása során képződő NO3
− és NH4

+ koncentrációjának aránya közel 

1:1 (28e,f. ábra), NO2
− csak nyomokban volt kimutatható. Calza és mtsai. a NO3

− képződését a 

nitro-csoport, míg az NH4
+ képződését az amino csoport átalakulásához kötik; a N-tartalmú 

aromás gyűrűk mineralizációja mindkét ion képződését eredményezheti a nitrogén oxidációs 

számától függően [104]. Esetünkben a NO3
− képződés valószínűleg az Im5 keletkezését kíséri, 

míg a nitramid csoport átalakulása valószínűleg részben N2 képződéssel jár [182]. 

 

 

26. ábra: Az IMIDA fotokatalitikus átalakítása során azonosított termékek, és a feltételezett 

reakciómechanizmus 

 

A THIA esetén a T1, T2, T3 termékeket a tiazolidin gyűrű hidroxilációja eredményezi 

(27. ábra). Az IMIDA-hoz hasonlóan, a −CH2− csoport és •OH reakciója hidroxil- (T7) illetve 

karbonilcsoport létrejöttét (T4), valamint kötés felbomlást (T5 és T6) eredményezhet [180,182]. 

A THIA mineralizációja során NH4
+ képződik, NO3

− nem volt kimutatható ebben az esetben, 

ami megerősíti, hogy a NO3
− képződése elsősorban a nitro-csoport, míg az NH4

+ képződése a 

N-tartalmú gyűrűk átalakulásához köthető (28e,f. ábra). 
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27. ábra: A THIA fotokatalitikus átalakítása során azonosított termékek, és a feltételezett 

reakciómechanizmus 

 

Környezeti szempontból különösen fontos a szerves klórtartalom (AOX) változása a 

halogénezett szerves vegyületek gyakran magas toxicitása miatt. Mind az IMIDA, mind a THIA 

esetén a dehalogenizáció a kiindulási vegyületek bomlásával egyidejűleg történik (28d. ábra). 

A detektált aromás köztitermékek többsége tartalmaz klórt, ami azt jelenti, hogy a 

dehalogéneződés nem az első lépések során, hanem a hidroxiláció után történik. Bár a 

hidroxilált köztitermékek képződése megerősítette a •OH domináns szerepét, a közvetlen 

töltésátmenet hozzájárulása az átalakuláshoz ez alapján még nem zárható ki. A 

dehalogéneződést a 4-klórfenol esetén közvetlen töltésátmenettel [279], a THIA gamma-

radiolízise során pedig az eaq
−-nal való reakcióval értelmezték [180]. 

A heterogén fotokatalízis egyik előnye a rendkívül hatékony mineralizáció, ami 

elsősorban a •OH reaktivitásának és igen csekély szelektivitásának tulajdonítható. A kezelés 

30 perce alatt a neonikotinoidok teljes mértékben átalakultak (28a. ábra), ezzel egyidejűleg a 

TOC érték csaknem lineárisan csökkent a felére (28c. ábra). Azonban 60 perc kezelés után a 

mineralizáció sebessége csökken, majd 90 perc kezelés után további változás már nem 

figyelhető meg, így végül a TOC tartalom közel 20%-a nem volt eltávolítható. A TOC értékhez 

hasonlóan az NH4
+ koncentráció 90 perc után nem változott, míg a NO3

− koncentráció lassan 

nőtt tovább (28e,f. ábra). Hasonló trend figyelhető meg a TOC változásban az atrazin bomlása 

esetén képződő ([280,281]), a •OH-kel nem reagáló cianursav miatt [80,140]. Az eredményeink 

alapján a neonikotinoidok heterogén fotokatalitikus átalakulása stabil, a további oxidációnak 

ellenálló termékek képződésével jár. 
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28. ábra: Az IMIDA és THIA koncentrációja (a), a H2O2 koncentráció (b), a relatív TOC (c), 

és AOX koncentráció (d) változása, valamint az NH4
+ (e) és a NO3

− (f) képződése TiO2 és 

TiO2
F szuszpenziókban 

 

A H2O2 képződése szerves vegyületek oxidációja során elsősorban a szerves 

peroxilgyökökből eliminációval képződő HO2
• és O2

• rekombinációjához (1,02×108 M−1 s−1 

[15]) köthető [282], azaz a H2O2 képződési sebessége összefüggésben van a szerves vegyületek 

oxidációjával, így a kezelt oldat TOC koncentrációjával is. A képződött H2O2 el is bomlik, így 

koncentrációja az átalakulás során többnyire maximumgörbe szerint változik, a maximumhoz 

tartozó koncentráció THIA esetén kétszer nagyobb volt, mint IMIDA esetén. A TOC érték 

állandósulása után (90 perc) H2O2 sem képződik, annak ellenére, hogy a kezelendő oldat még 

a kiindulási TOC 20%-át tartalmazza (28b. ábra) ez egyértelműen arra utal, hogy ezen szerves 

vegyületek ezzel az eljárással nem oxidálhatók. 

 

5.3.3. Gyökfogók, valamint fluoridionok hatása az imidakloprid és tiakloprid átalakulására  

A COU/3CCA esetén leírtakhoz hasonlóan vizsgáltuk az IMIDA és a THIA átalakulási 

mechanizmusát különböző gyökfogók hatásán keresztül (F7. táblázat). A t-BuOH hatása 

mindkét vegyület esetén megerősítette a •OH szignifikáns szerepét. A kezdeti átalakulási 

sebesség csökkenése jól igazodik a sebességi állandók alapján számolt RGyK értékekhez (29. 

ábra). 
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29. ábra: Gyökfogók hatása az IMIDA (a) és THIA (b) relatív reakciósebességére 

 

Az OxA, mint jól adszorbeálódó hVB
+-fogó hatása ebben az esetben is meghaladta a 

számított RGyK értéket - IMIDA esetén kisebb, THIA esetén jelentősebb mértékben. 1,4-BQ 

mellett az átalakulási sebesség jobban csökken, mint ahogyan az a •OH-kel való sebességi 

állandókból számolt RGyK érték alapján várható, ami az 1,4-BQ ecb
−-nal és/vagy O2

•−-nal való 

reakciójával értelmezhető. Utóbbi koncentrációjának csökkenése közvetetten szintén okozhatja 

a •OH koncentráció csökkenését a 7-10 reakciók gátlásán keresztül. Összehasonlítva az oldott 

O2, az 1,4-BQ és a neonikotinoidok eaq
−-nal való reakciójának sebességi állandóit, nem zárható 

ki a fotogenerált eCB
−-nal való reakcióért történő versengés lehetősége sem (5. Táblázat). 

A jodidion a •OH-kel való reakció (1,1 × 1010 M−1 s−1) mellett a fotogenerált hvb
+-kal is 

reagálhat [283,284]. Az IMIDA esetén a I− inhibíciós hatása valamivel jobban érvényesül, mint 

a t-BuOH-é, míg a THIA esetén nincs különbség. Mindez a hvb
+-kal való reakció szerepére utal 

IMIDA esetén. A jodidionhoz hasonlóan az EDTA2− egyránt elreagál a •OH-kel és a hvb
+-kal is 

[272], e mellett pedig rendkívül jól adszorbeálódik a TiO2 felületén a neonikotioidokkal 

ellentétben. Az EDTA2− már 1:1 koncentráció aránynál is jelentősen csökkentette az átalakulás 

sebességét, annak ellenére, hogy az RGyK érték ebben az esetben nem több, mint 5%, azaz a 

•OH-nek csak töredéke reagál az EDTA2−-val. Nagyobb kiindulási koncentrációnál az EDTA2− 

(a COU/3CCA esetén tapasztaltakhoz hasonlóan) teljes mértékben inhibiálta a neonikotinoidok 

átalakulását (29. ábra). 

A különböző gyökfogók hatását összehasonlítva egyértelmű, hogy a •OH-kel való 

reakció domináns szerepet tölt be mindkét vegyület átalakulásában. Ugyanakkor a t-BuOH és 

a I− hatása közti különbség, valamint a t-BuOH és az 1,4-BQ hatása közti különbség, a 

neonikotinoidok eaq
−-nal való reakciójának nagy sebességi állandója, valamint az IMIDA lassú 
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átalakulása O2-mentes oldatban a közvetlen töltésátmenet lehetőségére és átalakuláshoz való 

hozzájárulásra utal, elsősorban az IMIDA esetén. Ugyanakkor a megfigyelt effektusok nem 

nyilvánulnak meg olyan mértékben, hogy egyértelmű következtetést tudjunk levonni. 

TiO2 és TiO2
F esetén összehasonlítva a két vegyület átalakulását, az IMIDA esetén 

jelentős változás nem történt, míg a THIA átalakulási sebessége enyhén nőtt TiO2
F-ot használva 

(28a. ábra). Az AOX koncentráció csökkenése azonban mindkét vegyületnél TiO2
F esetén 

gyorsabb (28d. ábra). Míg a •OH-kel való reakció szempontjából a -Cl dezaktiváló hatást fejthet 

ki [105], a dehalogenizációt több publikáció a közvetlen töltésátmenethez köti [106,108,279]. 

Az AOX koncentráció csökkenésének gyorsulását így feltehetően a hatékonyabb töltés 

szeparáció és a fotogenerált töltésekkel való reakció hozzájárulásának növekedése okozhatja 

[285]. A dehalogenizáció sebességének növekedése mellett a mineralizáció sebességének 

jelentős csökkenése figyelhető meg TiO2
F esetén (28c. ábra). Míg TiO2 alkalmazása során a 

kiindulási TOC érték 80%-át lehetett 120 perc alatt eltávolítani, addig F– jelenlétében a TOC 

csökkenés jóval lassabban történt, és a kiindulási TOC csupán 60%-át lehetett eltávolítani 120 

perc alatt. Esetünkhöz hasonlóan Ryu és mtsai. a Biszfenol-A mineralizációjának csökkenését 

tapasztalták fluorozás esetén a megnőtt átalakulási sebesség ellenére [147]. A NO3
– mindkét 

neonikotinoid esetén nagyobb mennyiségben képződött TiO2
F esetén (28f. ábra) viszont a 

képződő NH4
+ mennyisége jelentősen csökkent (28e. ábra). Mindez arra utal, hogy bár a 

kiindulási vegyületek átalakulási sebessége nem változik számottevően a TiO2
F hatására, de a 

reakciómechanizmusban történik változás, ami nem feltétlenül a kiindulási vegyületek 

átalakulási sebességében, hanem az AOX és TOC értékek, valamint a szervetlen ionok 

koncentrációjának változásában nyilvánul meg.  

IMIDA esetén jelentős különbségek láthatóak TiO2 és TiO2
F közt a képződő termékek 

eloszlásában (30a,b. ábra), viszont THIA esetén ezt nem tapasztaltuk (30c,d. ábra). Az Im/3 

dihidroxilált termék képződése fokozódott TiO2
F esetén, míg az Im/4 termék képződése (a 

−CH2− híd karbonilációja) jelentősen csökkent, ami a reakciómechanizmus, vagy az egyes 

folyamatoknak az átalakuláshoz való hozzájárulásának megváltozására utal [181]. Feltehetően 

a •OH-kel való reakció során további, •OH-általi oxidációnak ellenálló termékek képződnek. A 

TiO2
F esetén a •OHaq nagyobb hozzájárulása miatt ezek nagyobb mennyiségben képződhetnek, 

és a megváltozott felületi tulajdonságok miatt gátolt lehet azok töltésátmenettel való tovább 

alakulása, ami végeredményben kevésbé hatékony mineralizációhoz vezet. 
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30. ábra: Az IMIDA–ból TiO2 (a) és TiO2
F (b) esetén, valamint a THIA–ból TiO2 (c) és 

TiO2
F (d) esetén képződő termékek területjele 

 

 

5.3.4. Neonikotinoidok toxicitásának változása heterogén fotokatalízis során 

A szerves szennyezők átalakulása során nem csupán annak sebessége, de a képződő 

termékek toxicitásának a változása is fontos. Az IMIDA és a THIA oldatok (1,0 × 10−4 M) 

toxicitását Vibrio Fischeri tengeri baktériumfaj biolumineszcenciájának gátlásán alapuló 

ökotoxicitás teszttel vizsgáltuk. Az IMDIA és a THIA gyökös bomlása során az irodalomban 

előfordulnak példák csökkenő [183,286], növekvő [182], valamint maximumgörbe szerint 

változó [187] tendenciákra is. Mivel az átalakulás H2O2 képződésével jár, mely szintén toxikus 

a Vibrio Fischeri-re nézve, az egyes mintákban mérés előtt kataláz enzim hozzáadásával 

elbontottuk azt, hogy ne befolyásolhassa az eredményeket. Az irodalomban fellépő 

ellentmondások oka akár ennek esetleges figyelmen kívül hagyása is lehet. 

Az IMIDA esetén a kiindulási oldat toxicitás közel fele akkora volt, mint a THIA oldatáé. 

Az IMIDA-t tartalmazó oldat toxicitása maximumgörbe szerint változott, de a 80%-os 

mineralizáció ellenére sem csökkent végül a kiindulási érték alá. Mindez egyértelműen toxikus 

termékek képződésére utal. A THIA és az aromás köztitermékek elbomlásához szükséges 30 

perc alatt a toxicitás folyamatosan csökkent, majd elérve a kiindulási érték felét, a továbbiakban 

nem változott (31. ábra). A két vegyület toxicitás változásának tendenciájában tapasztalt 

különbséget okozhatja az IMIDA átalakulása során képződő NO3
–. A 300 - 400 nm-es fénnyel 

besugárzott szuszpenzióban a NO3
–-ból NO2

– képződhet. A NO2
– koncentrációja (20 μg dm−3) 
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azonban nem érte el azt az értéket, amely a tesztorganizmusra nézve toxikus (1 mg dm−3 esetén 

is csak 3% alatti inhibíciót mértünk). Heterogén fotokatalízis során mindkét ionból reaktív 

nitrogén–tartalmú gyökök (NO2
•, NO3

•) jöhetnek létre. Ezen gyökök szerves anyagokkal való 

reakcióik következtében eredményezhetik olyan termékek létrejöttét, melyek jelenléte 

együttesen megnöveli a toxicitást [130,131,287]. 

 

31. ábra: Az IMIDA és THIA oldatok relatív koncentrációjának és Vibrio Fischeri teszttel 

mért ökotoxicitásának (inhibíció %) változása heterogén fotokatalízis során 

 

 

5.4. High Power UV-LED fényforrások alkalmazhatósága heterogén fotokatalízis során 

5.4.1. UV-LED fotoreaktorok jellemzése 

A doktori tanulmányaim során elvégeztük két, UV-LED fényforrásokkal működő 

fotoreaktor tervezését és építését. A két LED közül az egyik egy nagy teljesítményű, 365 nm-

en sugárzó UV-A LED (LED365nm), a másik egy olcsó, könnyen beszerezhető, 398 nm-en 

sugárzó UV-LED szalag (LED398nm). A reaktorok elrendezése, dimenziói és a fényforrások 

emissziós spektrumai az 5. ábrán láthatóak.  

A LED365nm elektromos teljesítményét az áramerősség változtatásával szabályoztuk a 

3,39 - 20,77 W tartományban, a fotonfluxus így 2,83 × 10−6 - 1,71 × 10−5 molfoton s
−1 között 

változott. A LED398nm üzemeltetése során a teljesítmény a 0,96 - 4,68 W tartományban 

beállítható, a fotonfluxus ebben a tartományban 1,18 × 10−6 - 5,12 × 10−6 molfoton s
−1 volt. 

Mindkét LED esetén a fotonfluxus lineárisan nőtt az elektromos teljesítménnyel (32a. ábra). 

Figyelembe véve, hogy eltérő térfogatú oldatokat/szuszpenziókat világítottunk be, kiszámoltuk 

a térfogategységre jutó fotonfluxust („fotonsűrűség”) is mindhárom esetben. Azonos 

elektromos teljesítmény mellett LED398nm esetén közel kétszer akkora, míg HGL esetén közel 

feleakkora értéket kaptunk a térfogategységre jutó fotonfluxusra vonatkozóan, mint a 

LED365nm-del felszerelt reaktor esetén (32b. ábra).  
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32. ábra: A három fényforrás fotonfluxusa (a) és a reaktorokban mért fotonsűrűség (b) a 

betáplált elektromos teljesítmény függvényében 

 

5. Táblázat: Az egyes fényforrások fotonfluxusa, elektromos (Pelektromos), valamint UV-

teljesítménye (PUV), fotonenergiája (Efoton) és számított elektromos hatékonysága 

Fényforrás 
Fotonluxus 

(molphoton s−1) 

Pelektromos 

(W) 

Efoton * 

(eV) 

PUV 

(W) 

Elektromos 

hatékonyság 

(PUV/Pelektromos) 

HGL 5,01 × 10−6 15 ~3,40 ~1,66 ~0,11 

LED365nm 

2,83 × 10−6 3,39 3,38 0,93 0,27 

5,52 × 10−6 6,56 3,38 1,80 0,27 

1,13 × 10−5 13,60 3,38 3,67 0,27 

1,71 × 10−5 20,77 3,38 5,58 0,27 

LED398nm 

1,19 × 10−6 0,96 3,12 0,36 0,37 

2,35 × 10−6 2,16 3,12 0,71 0,33 

4,68 × 10−6 4,68 3,12 1,41 0,30 

* névleges érték, a legnagyobb intenzitású, 365 nm-es hullámhosszúsággal számolva 

 

Az aktinometriás mérések eredményei alapján kiszámítottuk az elektromos 

hatékonyságot, azaz hogy a betáplált elektromos energia hány %-a alakul át fényenergiává. A 

HGL esetén csak közelítő értéket tudunk megadni, mivel a fényforrás a LED-ekhez képest 

széles hullámhosszúság tartományban emittál, ezzel szemben a LED-ek az emittált fotonok 

90%-át egy 10 nm szélességű hullámhosszúság tartományban bocsátják ki. A LED365nm esetén 

kapott 0,27 érték megközelíti a gyártó által megadott értéket (0,34). Ezt az értéket a LED398nm 

és HGL esetén a gyártó nem tette nyilvánossá. Összehasonlítva a kapott adatokat, a LED365nm 

elektromos hatékonysága meghaladja a HGL-ét (5. Táblázat). A 398 nm-en sugárzó LED szalag 

esetén a hatékonyság még kedvezőbb, bár az érték csökken a fotonfluxus növekedésével. 

Megjegyzendő, hogy azonos elektromos teljesítmény mellett, LED365nm esetén 12 db pontszerű 

fényforrással értünk el hasonló fotonfluxust mint a 60 db LED398nm-del, illetve a ~225 cm2 

felületű higanygőzlámpával. De nem szabad elfelejteni, hogy gyakorlati alkalmazások során a 
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fotonok energiája is kulcsfontosságú az oldatokba/szuszpenziókba való behatolási mélység, 

valamint a fotokatalizátor elnyelése és gerjesztése szempontjából. 

 

5.4.2. Hidroxilgyök képződés LED fényforrásokkal besugárzott ZnO és TiO2 fotokatalizátorok 

esetén  

Méréseink során két fotokatalizátort, a korábbiakban is alkalmazott TiO2 Aeroxid P25-

öt, valamint egy kereskedelmi forgalomban is kapható ZnO-ot használtunk. A fotokatalizátorok 

jellemzése a 4.3. fejezetben található. A két fotokatalizátor tiltott sáv energiája egyforma volt 

(3,21 eV), a ZnO azonban jobb abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik a LED365nm emissziós 

tartományában: míg a TiO2 a 365 nm-es fotonok ~20%-át reflektálja, addig a ZnO gyakorlatilag 

teljes mértékben elnyeli azokat (33. ábra). A LED398nm által kibocsátott hullámhosszúság 

tartományon belül (380 - 420 nm) a ZnO és a TiO2 hasonló abszorpciós tulajdonságokkal 

rendelkezik; a 398 nm-es fotonoknak 15 - 20%-át képes elnyelni (33. ábra). A TiO2 esetén a 

LED398 nm elsősorban a rutil fázist (Ebg = 3,0 eV), míg a LED365nm az anatáz (Ebg = 3,2 eV) és 

rutil fázist egyaránt, valamint a ZnO-ot (Ebg = 3,2 eV) is hatékonyan gerjeszti [26,27]. 

 

33. ábra: A két LED fényforrás emissziós spektruma, valamint a TiO2 és ZnO relatív 

abszorbanciája és tiltott sáv energiájának értékei 

COU segítségével összehasonlítottuk a •OH képződési sebességét a két különböző LED 

fényforrás és mindkét fotokatalizátor használata során. A COU a TiO2-hoz hasonlóan a ZnO 

felületén sem adszorbeálódott (<1%). Első lépésben megvizsgáltuk a kiindulási COU 

koncentráció és a TiO2/ZnO szuszpenzió töménységének hatását a COU átalakulási és a 7HO-

COU képződési sebességére közel azonos fotonfluxus (LED365nm: 5,52 × 10−6 molfoton s
−1; 

LED398nm: 4,68 × 10−6 molfoton s
−1) esetén.  
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Állandó szuszpenzió töménység (1,0 g dm−3) mellett a COU átalakulási és a 7HO-COU 

képződési sebessége 5,0 × 10−4 M kiindulási koncentráció felett nem nőtt tovább LED365nm 

esetén (34a. ábra). A LED398nm esetén hasonló tendenciát figyeltünk meg, de a COU átalakulási 

sebessége lassabban közelítette meg a maximális értékét (34b. ábra). A további mérések során 

5,0 × 10−4 M kiindulási koncentrációt alkalmaztunk a 7HO-COU képződésének optimalizálása 

miatt.  

LED365nm esetén 5,0 × 10−4 M kiindulási COU koncentráció mellett a fotokatalizátor 

szuszpenziók töménységét változtatva 0,5 g dm−3 felett nem volt mérhető jelentős változás (34c. 

ábra). LED398nm esetén a COU átalakulási és 7HO-COU képződési sebessége a fotonok kisebb 

mértékű elnyelődése miatt (33. ábra) 1,0 g dm−3 szuszpenzió töménységig nőtt mindkét 

katalizátornál (34d. ábra), ezért a további mérések során is ezt az értéket használtuk. 

 

34. ábra: A kiindulási koncentráció (a, b), a fotokatalizátor szuszpenzió töménység (c,d) és a 

fotonfluxus (e, f) hatása a COU átalakulási és a 7HO-COU képződési sebességére LED365nm 

és LED398nm esetén 
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A LED fényforrásoknál lehetőségünk volt a fényintenzitás változtatására az áramerősség 

szabályozásával, így vizsgáltuk a fotonfluxus hatását is. Mindez gyakorlati szempontból is 

fontos, hiszen egy fotokémiai eljárásnál a működtetési költség jelentős részét a fényforrások 

működtetésére fordított elektromos energia jelenti. A LED365nm esetén a fotonfluxus 

növelésével a COU átalakulási és a 7HO-COU képződési sebessége telítési görbe szerint 

változott (34e. ábra). Nagyobb teljesítménynél kétszer akkora energiabetáplálással 

(6,56  13,6 W) is alig 20 - 30% reakciósebesség növekedés érhető el, tovább növelve a 

teljesítményt (13,6  20,8 W) pedig a változás már elhanyagolhatóvá válik. LED398nm esetén 

a COU átalakulási és a 7HO-COU képződési sebessége is folyamatosan nőtt a vizsgált 

tartományban, de a 398 nm-es fotonokkal a 365 nm-es fotonokhoz hasonló fluxus értékeknél 

(~5 × 10−5 molfoton s
−1) is csak harmadát (TiO2) vagy hatodát (ZnO) értük el a COU átalakulási 

sebességének, és kevesebb, mint felét a hidroxilált termék képződési sebességének (34f. ábra). 

Mindkét katalizátor abszorpciója jelentősen kisebb 398 nm-en, mint 365 nm-en, (33. ábra), 

valamint TiO2 esetén elsősorban a kisebb mennyiségben jelenlévő rutil fázis gerjesztődik, az 

anatáz gerjesztésének energiája is meghaladja a 398 nm-es fotonok energiáját. Ennek 

következtében hasonló fotonfluxusok esetén jóval kisebb a fotogenerált töltések képződési 

sebessége 398 nm, mint 365 nm hullámhosszúságú besugárzás esetén, amit mérési 

eredményeink jól tükröznek. 

 

6. Táblázat: A COU átalakulására, és 7HO-COU képződésére vonatkozó látszólagos 

kvantumhasznosítási értékek (Φ) különböző fotonsűrűség esetén 
 

 Pel 

(W) 

Térfogategységre 

vonatkzotatott 

fotonfluxus 

(×10−5 molfoton s−1 

dm−3) 

TiO2 ZnO 

ΦCOU 

(×10−2) 

Φ7HO-COU 

(×10−4) 
r0

7HO-COU/r0
COU 

ΦCOU 

(×10−2) 

Φ7HO-COU 

(×10−4) 
r0

7HO-COU/r0
COU 

L
E

D
3

6
5
n

m
 3,39 1,42 1,01 2,26 0,023 2,47 2,27 0,009 

6,56 2,75 1,22 2,44 0,021 1,70 1,72 0,010 

13,6 5,63 0,68 1,54 0,022 1,13 0,99 0,009 

20,8 8,54 0,47 0,97 0,021 0,75 0,83 0,011 

L
E

D
3

9
8

n
m

 

0,96 1,18 0,18 0,85 0,047 0,26 1,70 0,064 

2,15 2,35 0,19 0,82 0,045 0,21 1,25 0,059 

4,68 4,68 0,20 0,89 0,044 0,18 0,69 0,039 

 

A különböző fotonfluxusok és a katalizátorok hullámhosszúságtól függő abszorpciós és 

gerjesztési tulajdonsága miatt a reakciósebességekből és a fotonfluxusokból számolt Φ értékek 

alapján is elvégeztük az értékelést és összehasonlítást (6. Táblázat). LED365nm esetén a ZnO 
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hatékonyabb a COU átalakulása szempontjából, mint a TiO2. Azonban TiO2 esetén a kisebb 

COU átalakulási sebesség és ΦCOU értékek mellett is nagyobb 7HO-COU képződési sebességet 

és Φ7HO-COU értékeket mértünk. A r0
7HO-COU/r0

COU értékek LED365nm esetén közel kétszer 

akkorák TiO2 mint ZnO alkalmazása során, ami arra utal, hogy a OH képződés hatékonysága 

és annak relatív hozzájárulása a COU átalakulásához TiO2-t használva szignifikánsan nagyobb. 

A fotonfluxus növekedése nem képes egy adott értéken túl tovább növelni a fotogenerált 

töltések számát. Ezen kívül a fotogenerált töltések számának növekedésével nem csak a 

felületre jutó töltések száma, hanem azok tömbfázison belüli rekombinációjának valószínűsége 

is nő, melynek negatív hatása nagyobb fotonfluxusnál meghatározóvá válhat [8,51,55]. A 

365 nm-es fény esetén mind TiO2 mind ZnO esetén a Φ érték csökkent a fluxus növekedésével 

(6. Táblázat) a vizsgált tartományon belül, míg a LED398nm használata során ezt csak ZnO-nál 

tapasztaltuk, TiO2-nál nem volt jelentős változás (6. Táblázat). A fotogenerált töltések 

rekombinációjának sebessége függ a fotokatalizátor anyagi minőségétől, többek között a 

kristályszerkezettől és a töltés mobilitástól is. Tang és mtsai. valamint Sachs és mtsai., rutil 

esetén gyorsabb, de a fotonfluxus nagyságától kevésbé függő töltésrekombinációs sebességet 

tapasztaltak, mint anatáz esetén [55,288]. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az elsősorban rutilt 

gerjesztő 398 nm-es fény alkalmazásakor a Φ értékek kevésbé függnek a fluxustól, mint 365 

nm-es besugárzásnál. ZnO esetén mindkét hullámhosszúságnál hasonló tendencia figyelhető 

meg. 

A két LED esetén mért COU átalakulási sebességek jól tükrözik, hogy a TiO2 és a ZnO a 

398 nm-es fotonok alig 20%-át nyeli el. A különbség a 7HO-COU képződési sebességében 

viszont jelentősen kisebb a két fényforrás között. A kisebb átalakulási sebességek ellenére a 

7HO-COU hozama (r0
7HO-COU / r0

COU érték) jelentősen nagyobb a LED398nm (TiO2: 0,045; ZnO: 

0,06), mint a LED365nm (TiO2: 0,02; ZnO: 0,01) esetén. Feltehetően a kisebb intenzitásnál, 

valamint a 398 nm-es fotonok esetén a kisebb mértékű gerjesztésnél a lassabb 

töltésrekombináció a •OH képződésének kedvez. A további mérések LED365nm esetén 

2,75 × 10−5 molfoton s−1 dm−3 (6,6 W elektromos energiabetáplálás), LED398nm esetén 

4,68 × 10−5 molfoton s
−1 dm−3 (4,7 W elektromos energiabetáplálás) fotonfluxusokkal történtek, 

ahol az átalakulási/képződési sebességek, és a Φ értékek is viszonylag nagyok, a telítési, vagy 

maximális értékhez közeliek. 
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5.4.3. Mátrixhatás vizsgálata a hidroxilgyök képződésére COU esetén 

Ahogyan a 2.6. fejezetben ismertettem, a mátrix és komponenseinek hatása heterogén 

fotokatalízisnél meglehetősen összetett lehet. A célvegyület és a mátrix komponensei közt 

kialakuló versengés a reaktív részecskékért többnyire csökkenti az eljárás hatékonyságát. Egyes 

szervetlen komponensek adszorpciója és/vagy fotogenerált töltésekkel való reakciója azonban 

lassíthatja is a töltésrekombinációt, ezen keresztül növelve a •OH képződés sebességét vagy 

közvetlenül hozzájárulhat egyéb reaktív részecskék képződéséhez. Munkánk során két enyhe 

mátrix, a szegedi csapvíz, valamint a biológiailag tisztított kommunális szennyvíz (BTSzV) (a 

mátrixok vízanalitikai paramétereit az F2. Táblázat tartalmazza) és azok fő szervetlen 

komponenseinek hatását vizsgáltuk TiO2 és ZnO esetén a •OH-képződés sebességére COU 

segítségével. 

 

35. ábra: A csapvíz és biológiailag tisztított kommunális szennyvíz (BTSzV) mátrixok (a, b) 

valamint a Cl− (120 mg dm−3) és HCO3
− (525 mg dm−3) (c, d) hatása a COU és 7HO-COU 

átalakulási és képződési sebességére (r0
REF: MQ-ban mért kezdeti sebesség, r0: mátrixban, 

vagy adott ion(ok) jelenlétében mért kezdeti sebesség) 

 

TiO2 esetén mindkét mátrix 80 - 90%-kal csökkentette a COU átalakulási és a 7HO-COU 

képződési sebességét mindkét fényforrás esetén (35a,b. ábra). Ezzel szemben ZnO esetén a 

COU átalakulása kevesebb, mint 25%-kal csökkent, míg a 7HO-COU képződési sebessége nőtt, 

különösen LED365nm alkalmazásakor, ahol gyakorlatilag kétszeresére növekedett (35a. ábra). 

Első lépésben megvizsgáltuk, hogy a MeOH, mint •OH-fogó (c(MeOH) = 5,0×10−3 M; RGyK = 
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0,39) hatásában van-e különbség a két katalizátor és fényforrás esetén, mivel mindkét mátrix 

tartalmazott szerves anyagot is (TOCcsapvíz = 0,8 mg dm−3; TOCBTSzV = 6,8 mg dm−3), bár jóval 

kisebb mennyiségben, mint a kiindulási COU oldatunk (TOCCOU = 54 mg dm−3). Nem találtunk 

jelentős különbséget, az inhibíció mértéke minden esetben a RGyK értékhez közeli, 45-55% 

volt (Függelék 9. ábra). Vagyis az eltérő viselkedés oka elsősorban nem a mátrixok szerves 

anyag tartalma és annak •OH-fogó hatása. 

Mindkét mátrix elsősorban Cl−-t és HCO3
−-t tartalmazott nagyobb koncentrációban, így 

megvizsgáltuk azok hatását külön-külön és együtt is. Az egyes ionok koncentrációját a BTSzV-

ben mért értékükkel azonosra állítottuk (cCl− = 120 mg dm−3 = 3,4×10−3 M; cHCO3− = 

525 mg dm−3 = 8,8×10−3 M). A LED365nm esetén a Cl− TiO2 szuszpenzióban (a HGL esetén 

tapasztaltakhoz hasonlóan) nem befolyásolta sem a COU átalakulásának, sem a 7HO-COU 

képződésének sebességét (35c. ábra). Bár a Cl− reagál a •OH-kel, azonban a rendszerben 

lejátszódó folyamatok viszonylag nagy (mM) Cl– koncentráció és semlegeshez közeli pH esetén 

vissza is szolgáltatják a •OH-öt (28-31) [126], mindez elsősorban oldatfázisbeli reakciók során 

zajlik. A COU átalakulási sebessége ZnO szuszpenzióban sem változott jelentősen, viszont a 

7HO-COU képződési sebessége nőtt (35c. ábra). A mérés pH-ján (pH ~ 7) a ZnO felülete 

pozitív (pHIEP = 9,0), míg a TiO2-é enyhén negatív (pHIEP = 6,3) töltésű, így a Cl− és a ZnO 

közti elektrosztatikus kölcsönhatás a Cl− feldúsulását eredményezi a katalizátor felszínén. 

Egyes szerzők szerint a ZnO felületén a Cl− gátolja a töltésrekombinációt [289–291], illetve a 

Cl− és hVB
+ reakciója következtében képződő HOCl reagálva az eCB

−-nal •OH-öt is 

eredményezhet [292–295]. Azonban a Cl– nem változtatta meg a mineralizáció sebességét sem 

a TiO2 sem a ZnO esetén (36. ábra). Az azonos mineralizációs sebesség alapján, a közvetlen 

töltésátmenet és a •OH-kel való reakciók egyaránt hatékonyan hozzájárulhatnak a 

mineralizációhoz, különösen ZnO esetén, ahol a közvetlen töltésátmenet nagyobb szerepét 

feltételeztük. A Cl– jelenléte ZnO esetén valószínűleg inkább csak megváltoztatja a közvetlen 

töltésátmenet és a •OH-kel való reakciók relatív hozzájárulását a COU átalakulásához, így bár 

a COU átalakulási sebessége nem változik jelentősen, de a hidroxilált termék(ek) képződési 

sebessége, vagy azok koncentráció eloszlása igen (a COU esetén a •OH-kel való reakciók 

csupán ~3%-a eredményez 7HO-COU-t). 
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36. ábra: 120 mg dm−3 Cl− hatása a COU mineralizációjára 

 

A HCO3
− szintén reagál a •OH-kel (33), gyökfogó kapacitása azonban 525 mg dm−3 

koncentrációban is igen kicsi (RGyK = 0,05). Ennek ellenére LED365nm alkalmazása során a 

COU átalakulási sebessége mindkét esetben nagyobb mértékben - ZnO esetén közel 30%-kal, 

TiO2 esetén 50%-kal - csökkent, mint ahogyan az a HCO3
− gyökfogó kapacitása alapján várható. 

Sedłak és mtsai. munkája alapján a ZnO esetén a HCO3
− adszorpciója pH 7,0 alatt jelentős, de 

e fölötti értékeknél (ahol mi is dolgoztunk) kisebb mértékű [296]. TiO2 esetén Budarz és mtsai. 

a HCO3
− felületen történő átalakulását feltételezték [122]. A nagyobb mértékű interakció a TiO2 

felületével magyarázhatja az eltérő mértékű hatást. 

A HCO3
− és a •OH viszonylag lassú reakciója (33) következtében képződő CO3

•−-ok 

rekombinációjának (34) sebessége két nagyságrenddel kisebb, mint CO3
•− és •OH (35), és 

jelentősen kisebb, mint a CO3
•− és O2

•− (36) közti reakcióé. A CO3
•− közvetlenül elreagálva a 

•OH-kel és a O2
•−-nal, és kisebb sebességgel a H2O2-dal is (37), nem csak közvetlenül csökkenti 

a •OH koncentrációt, hanem annak O2
•−-on keresztüli képződését is erőteljesen gátolhatja. 

HCO3
− + •OH  CO3

•− + H2O  k = 8,5 × 106 M−1 s−1 [297] (33) 

CO3
•− + CO3

•−  termék k = 2 × 107 M−1 s−1 [297] (34) 

CO3
•− + •OH  termék k = 3 × 109 M−1 s−1 [297] (35) 

CO3
•− + O2

•−  CO3
2− + O2 k = 6,5 × 108 M−1 s−1 [297] (36) 

CO3
•− + H2O2  HCO3

− + HO2
•
 k = 4,3 × 105 M−1 s−1 [297] (37) 

A HCO3
− hatása a homogén fázisbeli gyökreakciók mellett a fotokatalizátor gerjesztése 

során képződő hVB
+-kal való reakción keresztül is érvényesül, mely során a HCO3

−-ból szintén 

CO3
•− képződhet. Ez azonban elsősorban a TiO2-ra jellemző, ZnO esetén a CO3

•− képződése 

közvetlen töltésátmenettel nem kedvezményezett [122]. A TiO2 esetén így a HCO3
− inhibíciós 

hatása erőteljesebben nyilvánul meg, mint ZnO esetén. A lecsökkent •OH koncentráció hatását 



76 

 

a képződő CO3
•− nem tudja kompenzálni, ami a COU átalakulási sebességének csökkenését 

okozza mindkét esetben. A képződött CO3
•− a •OH-nél szelektívebb, valamint a CO3

•– 

redoxpotenciálja (pH = 7-nél 1,78 eV [298]) is kisebb, mint a •OH redoxpotenciálja (2,7 V). A 

COU-nal való reakciójára az irodalomban nem találtunk adatot, azonban a CO3
•– elektrofil 

reakció partnerként egyes aromás vegyületekkel való reakciójának sebességi állandója elérheti 

a 108 - 109 M−1 s−1 nagyságrendet, míg egyéb vegyületekkel való reakciójának sebességi 

állandója csupán 102 - 106 M−1 s−1 nagyságrendű [213]. A CO3
•– szelektivitása magyarázhatja a 

TiO2 esetén természetes vizekben vagy szennyvízben tapasztalt, a szubsztrátumtól erősen függő 

hatékonyság csökkenést [121,122,124,127]. 

Míg ZnO esetén a 7HO-COU képződési sebessége a COU átalakulási sebességével 

hasonló mértékben csökkent, addig TiO2 esetén több mint kétszeresesére nőtt (35c. ábra). Az 

aromás vegyületek CO3
•−-kel való reakciója a •OH-höz hasonlóan gyakran hidroxilált termékek 

képződését eredményezi [277,299,300]. Amennyiben a CO3
•− domináns reakciópartnerré válik 

és (részben) átveszi a •OH szerepét, a 7HO-COU átalakulási sebessége is csökkenhet, így 

nagyobb mértékben felhalmozódhat a rendszerben. A COU CO3
•−-al és •OH-kel való reakciója 

során képződő hidroxilált termékek aránya is eltérhet, és a 7HO-COU-é kedvezményezettebbé 

válhat. A 7HO-COU képződési sebességének növekedését azonban csak TiO2 esetén 

tapasztaltuk, ami arra utal, hogy a CO3
•− domináns reakciópartnerré válásához szükséges, hogy 

az ne csak a •OH-kel való reakcióban, hanem a hVB
+-kal való reakció során is képződjön. A 

rendelkezésünkre álló kísérleti és irodalmi adatok alapján azonban ezt egyértelműen nem tudjuk 

igazolni. Eredményeink azonban arra is rávilágítanak, hogy CO3
•− jelenlétében a COU nem 

alkalmas a •OH képződés sebességének meghatározására, főleg TiO2 esetén. 

 

37. ábra: Az 525 mg dm−3 HCO3
− hatása a COU mineralizációjára LED365nm (a) és LED398nm 

(b) esetén 
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A COU átalakulási sebességéhez hasonlóan annak mineralizációját is jobban csökkentette 

a HCO3
− TiO2, mint ZnO esetén (37a. ábra). Mindez megerősíti, hogy a HCO3

−, mint „lyukfogó” 

hatása sokkal erőteljesebb TiO2 esetén, valamint hogy a képződő CO3
•− hozzájárulása a 

mineralizációhoz jóval kisebb, mint a •OH-é. LED398nm esetében a két katalizátor közti 

különbség már jól látható, a TiO2 hatékonyabb a mineralizáció szempontjából, mint a ZnO, 

valamint a HCO3
− általi inhibíció itt is elsősorban a TiO2 esetén figyelhető meg (37b. ábra). 

 

38. ábra: A mátrixok és összetevőik hatása a r0
7HO-COU/r0

COU értékekre LED365nm (a) és 

LED398nm (b) esetén 

 

A két aniont együtt hozzáadva a szuszpenziókhoz, TiO2 esetén a HCO3
−, ZnO esetén a 

Cl− hatása (35c. ábra) érvényesül. ZnO esetén az anionok együttes hatása hasonló a csapvíz és 

BTSzV, mint mátrix hatásához. Azonban TiO2 esetén a mátrixok esetén sokkal nagyobb 

mértékű inhibíciót tapasztaltunk, mint amit az anionok együttes jelenléte okoz (35c. ábra). A 

hidroxilált termékek hozamait (r0
7HO-COU/r0

COU) összehasonlítva jól látható a HCO3
− hatása TiO2 

esetén. Ezzel szemben a csapvíz és BTSzV mátrixokban ezek az értékek nem változnak 

jelentősen TiO2, azonban növekednek ZnO esetén (38. ábra). 

A két katalizátor közül a TiO2 egyértelműen sokkal érzékenyebb ezen enyhe mátrixokra 

és összetevőikre, ami a gyakorlati alkalmazása szempontjából fontos tényező. LED398nm esetén 

enyhébb változásokat tapasztaltunk, ami arra utal, hogy a képződő fotogenerált töltések 

koncentrációja, vagy a besugárzó fotonok energiája is meghatározó tényező a szervetlen ionok 

hatásának megnyilvánulása szempontjából. 

 

5.5. Nitrogéntartalmú szerves szennyezők heterogén fotokatalízise LED fényforrások 

alkalmazásával 

A továbbiakban négy, környezeti szempontból releváns, nitrogéntartalmú szerves 

vegyület eltávolítását vizsgáltuk LED365nm és LED398nm esetén. Ezek a korábban is vizsgált 

LED365nm LED398nm 
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IMIDA és THIA, valamint két szulfonamid antibiotikum, a szulfametazin (SMT) és a 

szulfametoxipiridazin (SMP) voltak. Méréseinket 1,0 g dm−3 fotokatalizátor szuszpenzió 

töménység, 1,0 × 10−4 M kiindulási koncentráció, valamint a LED365nm esetén 6,56 W 

(5,52 × 10−6 és 4,68 × 10−6 molfoton s
−1), LED398nm esetén 4,68 W (4,68 × 10−6 molfoton s

−1) mellett 

végeztük. Mivel korábbi méréseinknél jóval nagyobb COU koncentráció mellett dolgoztunk, 

így néhány mérést megismételtünk 1,0 × 10−4 M COU mellett, valamint 1,4-BQ-t használva a 

közvetlen töltésátmenet hozzájárulását is összehasonlítottuk TiO2 és ZnO esetén (irodalmi 

adatok [89] alapján 2,0 × 10−4 M 1,4-BQ kiindulási koncentrációt használtunk). 

 

5.5.1. COU és 1,4-BQ átalakulása 

1,0 × 10−4 M kiindulási COU koncentrációnál TiO2 szuszpenzióban LED365nm esetén a 

7HO-COU maximális koncentrációja több mint kétszerese, míg LED398nm esetén több mint 

háromszorosa a ZnO szuszpenzióban mértnek (39. ábra), és az r0
7HO-COU/r0

COU értékek 

(TiO2/LED365nm 0,027; TiO2/LED398nm: 0,041; ZnO/LED365nm 0,019; ZnO/LED398nm: 0,025) is 

szignifikánsan nagyobbak (7. Táblázat). Ezek alapján már korábban is feltételeztük, hogy ZnO 

esetén a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása a COU átalakulásához jelentősebb, mint TiO2 

esetén. 

 

39. ábra: A COU átalakulása és 7HO-COU képződése LED365nm (a) és LED398nm (b) esetén  

 

A ZnO nagyobb elektron-mobilitását, mely jobb töltésszeparációt, valamint a közvetlen 

töltésátmenet nagyobb hozzájárulását okozhatja az egyes szubsztrátumok átalakulásához több 

publikáció említi [45,46]. Ennek igazolására megvizsgáltuk az 1,4-BQ oxigénmentes 

szuszpenziókban való átalakulását, mely elsősorban az eCB
−-nal való reakcióhoz köthető (38).  

1,4-BQ + 2 eCB
− + 2 H+ → 1,4-HQ (38) 

1,4-HQ + 2 hVB
+ → 1,4-BQ + 2 H+ (39) 
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1,4-BQ + •OH → Termékek k = 1,2×109 mol−1 dm3 s−1 [297] (40) 

1,4-HQ + •OH → Termékek k = 5,2×109 mol−1 dm3 s−1 [297] (41) 

 

 

40. ábra: Az 1,4-BQ és 1,4-HQ átalakulása LED365nm (a) és LED398nm (b) esetén 

 

7. Táblázat: COU és 1,4-BQ kezdeti átalakulási sebességei (r0
COU és r0

1,4-BQ), valamint az 

elsődleges termékek kezdeti képződési sebességei (r0
7HO-COU

  és r0
1,4-H2Q), és a látszólagos 

kvantumhasznosítási tényezők ()  

 TiO2 ZnO 

 COU  7HO-COU 

 r0
COU 

(mol dm‒3s‒1) 
COU 

×10‒3 

r0
7HO-COU 

(mol dm‒3s‒1) 
 7HO-COU 

×10‒3 

r0
COU 

(moldm‒3s‒1) 
 COU 

×10‒3 

r0
7HO-COU 

(mol dm‒3s‒1) 
7HO-COU 

×10‒3 

LED365nm 1,53 × 10‒7 5,5 4,1 × 10‒9 0,15 1,54 × 10‒7 3,2 2,88 × 10‒9 0,06 

LED398nm 3,80 × 10‒8 0,8 1,5 × 10‒9 0,03 5,18 × 10‒8 1,1 1,29 × 10‒9 0,03 

 1,4-BQ  1,4-H2Q 

r0
BQ 

(mol dm‒3s‒1) 
1,4-BQ 

×10‒3 

r0
1,4-H

2
Q 

(mol dm‒3s‒1) 
1,4-H

2
Q 

×10‒3 

r0
BQ 

(mol dm‒3 s‒1) 
1,4-BQ 

×10‒3 

r0
1,4-H

2
Q 

(mol dm‒3 s‒1) 
1,4-H

2
Q 

×10‒3 

LED365nm 2,78 × 10−6 100 2,61 × 10−6 95 3,12 × 10−6 110 2,47 × 10−6 89 

LED398nm 8,88 × 10−7 19 7,61 × 10−7 15 1,19 × 10−6 26 8,07 × 10−7 17 

 

A képződő 1,4-hidrokinon (1,4-HQ) a hVB
+-al reagálva visszaalakulhat 1,4-BQ-á (39). A 

szuszpenziók besugárzása során •OH is képződik a H2O/OH− és hVB
+ közti reakcióban (11-12) 

(az eCB
−-befogó az O2 helyett ebben az esetben az 1,4-BQ). Az 1,4-BQ és az 1,4-HQ átalakulása 

•OH-kel való reakció (40-41) során a töltésátmenettől eltérően elsősorban hidroxilált vagy nyílt 

láncú termékeket eredményez [89,279,301]. A LED365nm esetén az 1,4-BQ átalakulása és az 

1,4-HQ képződése mindkét katalizátornál rendkívül gyors, egyértelmű különbség nem látható 

(40a. ábra). Azonban LED398nm használata során az 1,4-BQ átalakulása ZnO esetén gyorsabb, 

mint TiO2 esetén (40b. ábra). Ekkor viszont elsősorban a rutil fázis gerjesztődik az Aeroxid 

P25-ben. Az 1,4-BQ és 1,4-HQ koncentrációjának összege lassan csökkent, ami feltehetően a 
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•OH-kel való reakciókhoz rendelhető. Ezen eredmények alapján azonban inkább csak azt 

mondhatjuk, hogy a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása ZnO és TiO2 esetén különbözik, és 

valószínűleg függ a gerjesztő fény hullámhosszúságától is. 

Az 1,4-BQ közvetlen töltésátmenettel való átalakulására vonatkozó kvantumhasznosítási 

tényező értéke mindkét katalizátornál nagyságrenddel nagyobb, mint az elsősorban •OH-kel 

reagáló COU átalakulására vonatkozó érték. A LED398nm használata során mért 

kvantumhasznosítási tényezők csak 10-20%-ai (7. Táblázat) a LED365nm használata során 

kapottakhoz képest, ami jól tükrözi a fotokatalizátorok kevésbé hatékony elnyelését és 

gerjeszthetőségét a nagyobb hullámhosszúságú fotonok esetén. 

 

5.5.2. Neonikotinoidok és szulfonamidok átalakulási sebessége és mineralizációja 

 

41. ábra: Az IMIDA (a), THIA (b), SMT (c) és SMP (d) koncentrációjának változása LED 

fényforrások, TiO2 és ZnO használata esetén 

 

A COU-hoz és az 1,4-BQ-hoz hasonlóan 365 nm-es fotonok esetén a szerves szennyezők 

átalakulása gyorsabb volt, mint 398 nm-es fotonok esetén. Míg az IMIDA és a THIA 

átalakulásában nem volt jelentős különbség a TiO2 és ZnO hatékonysága között (41a,b. ábra) 

egyik fényforrást alkalmazva sem, addig a SMT/LED398nm és a SMP/LED365nm esetében a ZnO 

jelentősen hatékonyabbnak bizonyult (41c, d ábra, táblázat).  
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8. Táblázat: THIA, IMIDA SMT és SMP kezdeti átalakulási sebességei, valamint a 

látszólagos kvantumhasznosítási tényezők értékei () 

 TiO2 ZnO 

 THIA IMIDA THIA IMIDA 

 r0
THIA 

(mol dm‒3s‒1) 
THIA 

×10−3 

r0
IMIDA 

(mol dm‒3s‒1) 
IMIDA 

×10−3 

r0
THIA 

(mol dm‒3 s‒1) 
THIA 

×10−3 

r0
IMIDA 

(mol dm‒3 s‒1) 

IMID

A 

×10−3 

LED365nm 1,44 × 10−7 5,21 1,48 × 10−7 5,22 1,37 × 10−7 4,86 2,35 × 10−7 8,52 

LED398nm 2,48 × 10−8 0,53 2,80 × 10−8 0,60 3,02 × 10−7 0,65 3,68 × 10−7 0,79 

 SMT SMP SMT SMP 

 r0
SMT 

(mol dm‒3s‒1) 
 SMT 

×10−3 

r0
SMP 

(mol dm‒3s‒1) 
SMP 

r0
 SMT 

(mol dm‒3 s‒1) 
 SMT 

×10−3 

r0
SMP 

(mol dm‒3 s‒1) 
 SMP 

×10−3 

LED365nm 1,93 × 10−7 7,0 1,68 × 10−7 6,1 2,08 × 10−7 7,6 2,35 × 10−7 8,5 

LED398nm 4,53 × 10−8 0,97 7,38 × 10−7 16 6,43 × 10−8 1,4 4,12 × 10−8 0,88 

 

Mezyk és mtsi. [269] különböző szulfonamidok esetén vizsgálták azok reaktivitását, 

valamint az átalakulás hatékonyságát a •OH-kel és az eaq
‒-nal való reakcióik során. A •OH-kel 

való reakció sebességi állandójának értékét (7,8 - 8,5 × 109 M‒1 s‒1) többnyire meghaladta az 

eaq
‒-nal való reakció sebességi állandójának értéke (1,0 - 2,1 × 1010 M‒1 s‒1), azonban az 

átalakulás hatékonysága utóbbi esetben a szulfonamid szerkezetétől függően nagyon széles 

skálán változott. Mindezek, valamint a korábban leírtak alapján a SMT és a SMP gyorsabb 

átalakulását ZnO esetén okozhatja a közvetlen töltésátmenet hatékony hozzájárulása. 

Az SMP esetén a TiO2/LED398nm kombinációnál különösen gyors átalakulást és nagy 

kvantumhasznosítási tényezőt mértünk (8. Táblázat). A kezdeti gyors szakasz után azonban az 

SMP átalakulása 75% konverzió után jelentősen lelassult (41d. ábra). Ezen viselkedés 

értelmezése további vizsgálatokat igényelt. 

 

5.5.3. Neonikotinoidok és szulfonamidok átalakulási mechanizmusa 

Neonikotinoidok esetén az 5.3.2. fejezetben ismertetett termékek képződtek a LED-ek 

alkalmazása során is. Az IMIDA esetén, az Im8 és az Im9 (26. ábra) termékek mennyisége 

jelentősen nagyobb volt ZnO, mint TiO2 esetén (Függelék 10. ábra). THIA esetén nem 

tapasztaltunk jelentős különbséget a termékek (27. ábra) minőségében és eloszlásában (F11. 

ábra). Mindez megerősíti, hogy a két neonikotinoid közül elsősorban az IMIDA esetén lehet 

jelentős a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása az átalakuláshoz. 
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42. ábra: Szervetlen ionok konverziója (szervesen kötött Cl / N / S-ből szervetlen ionná) 

IMIDA (a), THIA (b), SMT (c) és SMP (d) szuszpenziók 120 perces kezelése után 

 

IMIDA és THIA esetén a szervesen kötött klór közel teljes mennyisége Cl−, valamint a 

THIA S-tartalmának 90%-a SO4
2— formájában volt kimutatható az átalakulás során. A két 

fotokatalizátor közt elsősorban a N-tartalmú szervetlen ionok konverziójában volt különbség. 

A korábban ismertetett eredményekhez (5.3.2. fejezet) hasonlóan, TiO2 szuszpenzióban IMIDA 

esetén NO3
− és NH4

+ közel azonos mennyiségben (10 és 12%-os N-tartalom konverzió) 

képződött, míg THIA esetén elsősorban NH4
+ (~20-24% konverzió) képződött, NO3

− csak 

kisebb mennyiségben (~5% konverzió) volt kimutatható. Az NH4
+ konverzió mindkét 

vegyületnél (de különösen a THIA) esetén nagyobb volt TiO2, mint ZnO használata során. A 

NO2
− konverzió - összhangban a nagyobb NO3

− konverzióval - IMIDA esetén több mint kétszer 

akkora (5-11%), mint THIA esetén (4%), és mindkét vegyületnél elsősorban a ZnO 

szuszpenziókra jellemző. A ZnO felületén a NO3
− az eCB

−-nal reagálva NO2
−-té redukálódhat 

[302], mely megmagyarázza annak folyamatos jelenlétét és nagyobb koncentrációját a ZnO 

szuszpenziókban. A kisebb mértékű mineralizáció, valamint a NO2
− képződése miatt a ZnO 

alkalmazása ezen N-tartalmú szerves szennyezők eltávolítására kevésbé előnyös (42a,b. ábra). 



83 

 

 

43. ábra: Az SMT és SMP átalakulásának feltételezett reakciómechanizmusa heterogén 

fotokatalízis során 

 

SMT esetén a hat detektált bomlástermékből négyet azonosítottunk (43. ábra). Az SM3 

(m/z = 293,2) a terminális –NH2 csoport oxidációjának, az SM5 és az SM6 (m/z = 295,1) az 

aromás gyűrű különböző pozícióban való hidroxilációjának eredménye, míg az SM4 

(m/z = 311,0) egy kétszeresen hidroxilált termék. Mindkét katalizátor esetén azonos termékek 

jönnek létre, de ZnO szuszpenzióban az SM5 termék jelentősen nagyobb sebességgel képződött 

(F12. ábra). A LED398nm esetén nem volt számottevő eltérés a termékek minőségében és 

eloszlásában (F12. ábra). 

Az SMP termékei közül az SP1 és az SP3 (m/z = 297,1) hidroxilációval, míg az SP2 

(m/z = 267,0) a terminális metilcsoport lehasadásával jön létre (43. ábra). Az SP4 termék 

(melyet nem sikerült HPLC-MS módszerrel azonosítani) elsősorban TiO2 esetén képződött, míg 

ZnO szuszpenzióban az SP1 hidroxilált és az SP2 demetilált termék képződése dominál (F13. 

ábra). A két katalizátor alkalmazása során megfigyelt különböző termékeloszlás ebben az 

esetben is a gyökös folyamatok és a közvetlen töltésátmenet különböző hozzájárulására utal. A 

TiO2/LED398nm kombinációnál, nem csupán az SMP átalakulása volt kiugróan gyors, hanem a 

termékeloszlás is egészen más volt. Ebben az esetben az SMP-ből SO2-eliminációval SP5 

(m/z = 217,0) termék képződik (F13. ábra), mely mellett a hidroxilált köztitermék (SP3) 

képződése elhanyagolható. 
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A SMT és a SMP S-tartalmának ~80-90%-a SO4
2−-ként jelent meg 120 perc kezelés után 

LED365nm használata során. A N-tartalom elsősorban NH4
+-ként (15-19% konverzió), kisebb 

mértékben NO3
−-ként (4-10%) volt kimutatható mindkét vegyületnél. A neonikotinoidokhoz 

hasonlóan a szulfonamidok esetén is a NO2
− képződése elsősorban a ZnO szuszpenziókra volt 

jellemző (5-10%-os N-konverzió) (42 c,d ábra). 

 

5.5.4. Az SMP átalakulásának részletesebb vizsgálata LED398 nm/TiO2 esetén 

Az SMP TiO2/LED398 nm esetén megfigyelt rendhagyó viselkedés okait keresve további 

vizsgálatokat végeztünk. Ebben az esetben az SMP átalakulási sebessége és annak 

kvantumhasznosítási tényezője kiugróan nagy (8. Táblázat), annak ellenére, hogy a 398 nm-es 

fény elsősorban a TiO2 rutil fázisát gerjeszti, ami a teljes TiO2-nak csupán ~20%-át teszi ki, 

ráadásul ezen a hullámhosszúságon a fotokatalizátor abszorpciós tulajdonságai sem kedvezőek 

(33. ábra). A köztitermékek vizsgálata során egyértelműen kiderült, hogy az SMP ebben az 

esetben elsősorban –SO2− eliminációval alakul át (SP5 termék), míg a többi esetben a 

hidroxilált köztitermékek (SP1, SP3) képződése a domináns (44. ábra). A SO4
2− képződése 

feltehetően a felszabaduló SO2-ból, többlépéses reakciók során történik [303]. 

 

44. ábra: Az SMT (a) és SMP(b) konverziójának függvényében az SP5 és a legnagyobb 

mennyiségben képződő hidroxilált termékek (SM5, SP3) területjele, valamint a szerves S-

tartalom SO4
2−-ná való konverziója TiO2/LED365nm és TiO2/LED398nm esetén 

 

Az −SO2− elimináció elsősorban a szulfonamidok direkt vagy indirekt fotolízisére 

jellemző [212], utóbbit Boreen és mtsai. fotoérzékenyítés során is tapasztalták [304]. A 

szulfonamidok különböző reaktív részecskékkel való átalakulásának vizsgálata során 
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megállapították, hogy míg a •OH-kel való reakció elsősorban hidroxilált termékek, a 1O2-nal 

való reakció pedig a terminális –NH2 csoport oxidációját okozza; az −SO2− elimináció 

elsősorban a közvetlen fotolízisre jellemző [305], ami kizárható a szulfonamidok heterogén 

fotokatalízise, különösen LED398nm alkalmazása során. Látható fénnyel megvilágított BiOI és 

BiOCl katalizátorok esetén az SMP szintén −SO2− eliminációval alakult át. Ezen 

katalizátoroknál a •OH képződése elhanyagolható, az átalakulást elsősorban közvetlen 

töltésátmenettel értelmeztük [256].  

A •OH szerepének tisztázására mindkét szulfonamid esetén megvizsgáltuk a 2,5 × 10−3 M 

MeOH (RGyK~0,7), mint •OH-fogó hatását (45. ábra) A MeOH SMT és SMP esetén 

(kSMP + •OH = 6,2 × 109 M‒1 s‒1; kSMT + •OH = 8,3 × 109 M‒1 s‒1) egyaránt közel azonos értékre 

csökkentette az átalakulási sebességet, azonban ez SMP és LED398nm/TiO2 kombináció során a 

kezdeti sebességnek 8%-át jelentette, míg a többi esetben a RGyK-al arányos (~70%-os) 

inhibíciót mértünk. A több mint 90%-os inhibíció nem magyarázható a MeOH •OH-fogó 

hatásával, valamint annak hVB
+-kal való reakciójával sem [36]. 

 

45. ábra: A SMT (a) és SMP (b) kezdeti reakciósebessége 2,5 × 10−3 M MeOH 

hozzáadásával, és anélkül (Ref.) 

 

Az SMP O2-mentes szuszpenzióban is kezdetben gyorsan alakult át. O2 jelenlétében 

~75%-os, O2-mentes szuszpenzióban viszont csak ~45%-os átalakulás érhető el (46. ábra), mely 

után az SMP átalakulása gyakorlatilag megáll. Az O2 jelenlététől függetlenül mindkét esetben 

az SP5 volt a fő bomlástermék, hidroxilált termékek nem képződtek. Méréseinket elvégeztük 

rutil, illetve anatáz fotokatalizátorokkal is, de csupán lassú átalakulást és elsősorban hidroxilált 

termékek képződését tapasztaltuk (46. ábra). 
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46. ábra: A SMP heterogén fotokatalízise O2 jelenlétében és O2-mentes Aeroxid P25, valamint 

anatáz és rutil szuszpenziókban 

 

Viszonylag ritkán tapasztalt és vizsgált jelenség heterogén fotokatalízis során a szerves 

vegyületek közvetlen energiaátadás útján történő átalakulása [306], melynek többféle 

mechanizmusa ismert. Az egyik lehetőség, hogy a szerves vegyület a gerjesztett állapotú 

fotokatalizátor relaxációja során kibocsátott fotont elnyelve alakul át. A másik két, sugárzás-

mentes lehetőség a Förster és Dexter-féle energiaátadási folyamatok. A Förster mechanizmus 

során nincs elektron-átmenet, csak tisztán energiaátadás a gerjesztett állapotú fotokatalizátor és 

a szerves vegyület közt [306]. A Dexter mechanizmus esetén a szerves vegyület két különböző 

molekularészlete viselkedik elektron donorként és akceptorként, a két folyamat egyidejűleg 

játszódik le, végeredményben töltés változása nélkül [306]. Mindkét folyamat nagyon érzékeny 

a reakció körülményekre, valamint minden olyan tényezőre, amely megváltoztathatja vagy 

akadályozza a katalizátor és a szerves vegyület közti kapcsolatot. 

Az O2-mentes szuszpenzióban is gyors átalakulás, a MeOH indokolatlanul nagymértékű 

inhibíciós hatása, az eltérő átalakulási mechanizmus, valamint hogy kifejezetten a P25-höz 

köthető a megfigyelt jelenség, az irodalmi adatokkal [306–308] összehasonlítva arra enged 

következtetni, hogy az SMP a TiO2/LED398nm esetén közvetlen energiaátadás révén alakul át. 

Az átalakulás jelentős lelassulását okozhatja a −SO2− elimináció során felszabaduló, és a 

katalizátor felületén adszorbeálódó SO4
2−, valamint a szerves termékek felhalmozódása, ami 

akadályozhatja mind a közvetlen töltésátmenetet, mind a közvetlen energiatranszfer 

folyamatokat [303].  

 

5.5.5. Mineralizáció és ökotoxicitás változása 

A különböző vegyületek esetén nem tért el jelentősen a kiindulási TOC érték az 

1,0 × 10−4 M koncentrációjú szuszpenziókban (IMIDA: 11 mg dm−3; THIA: 12 mg dm−3; 
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SMT: 14 mg dm−3; SMP: 12 mg dm−3). A COU-nal ellentétben, ahol nagyobb kiindulási 

koncentráció és LED365nm esetén lineárisan csökkent a TOC a kezelés teljes ideje alatt és nem 

volt különbség a TiO2 és ZnO hatékonysága közt, a N-tartalmú vegyületek kezelése során a 

TOC nem volt maradéktalanul eltávolítható, és a TiO2-dal többnyire gyorsabb és hatékonyabb 

mineralizációt értünk el, mint ZnO-dal (47. ábra). TiO2-ot használva az IMIDA és THIA 

oldatok TOC értékének 80 - 90%-a, míg ZnO esetén csupán 60%-a volt eltávolítható a 

neonikotinoidok hasonló átalakulási sebessége ellenére (41a,b. ábra). LED398nm esetén a 

neonikotinoidok mineralizációja lassabb volt, a két fotokatalizátor között jelentős különbséget 

nem tapasztaltunk (47. ábra). 

SMT és SMP esetén LED365nm-el megvilágított szuszpenziókban a TiO2 hasonló 

mértékben (SMT) vagy hatékonyabban (SMP) csökkentette a TOC értéket, mint a ZnO (47. 

ábra), annak ellenére, hogy az átalakulási sebesség ZnO esetén volt nagyobb, különösen SMP 

esetén (41c,d. ábra). LED398nm-et alkalmazva egyértelműen a TiO2 bizonyult hatékonyabbnak 

a mineralizációban (47. ábra), még SMT esetén is, annak TiO2 mellett mért lassabb átalakulása 

ellenére (41c. ábra). 

 

47. ábra: Az 1,0 × 10−4 M koncentrációjú IMIDA (a), THIA (b), SMT (c) és SMP (d) oldatok 

kezelése során mért relatív TOC értékek változása LED fényforrások, TiO2 és ZnO használata 

során 

 

A különböző fényforrások és fotokatalizátorok kombinációi a célvegyület szerkezetétől 

függően más átalakulási és mineralizációs sebességéket eredményeztek, ami bizonyos 
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esetekben jelentősen más termékeloszlással járt együtt. A kapott eredményeket összevetve 

valószínű, hogy ezen N-tartalmú vegyületek esetén, annak ellenére, hogy az átalakulási 

sebességet a közvetlen töltésátmenet nagyobb hozzájárulása megnöveli, a mineralizáció 

szempontjából a OH-ös folyamatok a meghatározók. 

Eddigi tapasztalataink szerint egy toxikus vegyület átalakulása során a kezelt oldat 

ökotoxicitásának változása szempontjából a kiindulási vegyület átalakulásának és a 

mineralizációnak a sebessége egyaránt meghatározó. Az IMIDA esetén a korábbi 

eredményekhez (31. ábra) hasonlóan a toxicitás a kezelés során nőtt majd lassan csökkent (48a. 

ábra). A jóval toxikusabb THIA esetén LED365nm használata során a biolumineszcencia 

inhibíciójának mértéke gyorsan csökkent, a toxicitás már 30 perc kezelés után elhanyagolhatóvá 

vált. LED398nm használata során viszont a lassabb mineralizáció és a termékek nagyobb mértékű 

felhalmozódása miatt a toxicitás csak enyhe növekedés után kezdett lassan csökkenni (48b. 

ábra). 

 

48. ábra: Az 1,0 × 10−4 M koncentrációjú IMIDA (a), THIA, (b), SMT (c) és SMP (d) oldatok 

kezelése során Vibrio Fischeri tesztorganizmussal mért ökotoxicitás változása 

 

SMT esetén a toxicitás a kezelés során szignifikánsan nem változott (48c. ábra), míg SMP 

esetén LED398nm fényforrást használva enyhén nőtt az átalakulás során, és csak LED365nm esetén, 
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ahol jelentős mértékű mineralizációt mértünk, csökkent a kiindulási értékek alá a kezelés végére 

(48d. ábra). 

 

5.5.4. A mátrixhatás vizsgálata 

A Cl−, a HCO3
−, valamint a csapvíz és a BTSzV mint mátrix hatását a COU átalakulására 

és a OH képződésére már vizsgáltuk. Kíváncsiak voltunk, hogy az ott levont következtetések 

a négy N-tartalmú vegyület esetén is érvényesek-e. A szervetlen ionok hatásánál érdemes külön 

tárgyalnunk a SMP és TiO2/LED398nm esetén tapasztaltakat, mivel ebben az esetben az 

átalakulási mechanizmus is jelentősen eltért.  

A Cl− hatása a COU esetén tapasztaltakhoz hasonlóan TiO2 esetén a neonikotinoidoknál 

elhanyagolható volt, a szulfonamidoknál viszont enyhe negatív hatás figyelhető meg. ZnO 

esetén azonban a Cl− jelentősen megnövelte az IMIDA és a THIA átalakulási sebességét (49a,b. 

ábra) és enyhén megváltoztatta a termékeloszlást is; megnövelve az Im3 dihidroxilált termék 

képződését (F10. ábra). Az 5.4.3. fejezetben leírtak mellett a Cl− pozitív hatását növelheti a 

neonikotinoidok Cl-tartalmú gyökökkel és gyökionokkal szembeni reaktivitása [188]. 

 

49. ábra: Cl− (120 mg dm−3) és HCO3
− (525 mg dm−3) hatása az IMIDA (a), THIA (b), SMT 

(c) és SMP (d) átalakulási sebességére LED365nm és LED398nm esetén (r0
REF: MQ vízben mért 

kezdeti sebesség, r0: mátrixban, vagy adott ion(ok) jelenlétében mért kezdeti sebesség) 

 

A HCO3
− TiO2 szuszpenzióban jelentősen csökkentette a COU átalakulási sebességét, 

ami a neonikotinoidoknál és a szulfonamidoknál kevésbé nyilvánult meg, és a COU-nál 
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tapasztalthoz hasonlóan együtt járt a termékek koncentrációjának változásával. Az IMIDA 

esetén a gyűrűfelnyílással, illetve hidroxilációval képződő Im8 és Im9, THIA esetén a 

hidroxilált termékek (F11. ábra) képződési sebessége növekedett. Dell’Arciprete hasonló 

termékek képződését tapasztalta CO3
•−-nal való reakció során [277], ami alátámasztja, hogy a 

HCO3
− hatására jelentős mennyiségű CO3

•− képződhet.  

A szulfonamidok nagyobb (kSMT+ CO3•− = 4,37 × 108 M−1 s−1; kSMP+ CO3•− = 

8,71 × 108 M−1 s−1 [214]), míg a két neonikotinoid kisebb sebességgel (kIMIDA+ CO3•− = 

4,0 × 106 M−1 s−1; kTHIA+ CO3•− = 2,8 × 105 M−1 s−1 [277]) reagál a CO3
•−-nal. A CO3

•− viszonylag 

hosszú élettartama és •OH-höz képest nagyobb szelektivitása miatt a kisebb sebességi állandók 

ellenére is számottevően hozzájárulhat az átalakulásukhoz, részben átvéve a •OH szerepét. A 

TiO2 és a ZnO vegyértéksávjának potenciálja egyaránt lehetővé teszi a HCO3
− és a Cl− 

oxidációját reaktív gyökökké. Összehasonlítva a képződésükhöz szükséges energiabefektetést, 

a CO3
•− képződése kedvezményezettebb, mint a OH-é  vagy a Cl-é [298]. 

A Cl− és különösen a HCO3
− a legnagyobb és egyértelműen negatív hatással a 

TiO2/LED398nm kombinációnál az SMP átalakulására volt (49d. ábra). A közvetlen 

töltésátmenet is, de különösen az energiatranszferrel járó folyamatok hatékonysága nagyon 

érzékeny a felületi tulajdonságok változására [307,308], ezért a szervetlen ionok negatív hatása 

itt sokkal nagyobb mértékben nyilvánult meg. 

A mátrixok hatását vizsgálva itt is érvényesek a COU-nál tett megállapítások, azaz a TiO2 

esetén nagyobb mértékű inhibíciót tapasztaltunk, mint ZnO esetén (50. ábra). TiO2 

szuszpenzióban a neonikotinoidok átalakulási sebességét a mátrixok nagyobb mértékben 

csökkentették, mint a szulfonamidokét, ami az utóbbiak CO3
•−-nal való reakciójának két 

nagyságrenddel nagyobb sebességi állandójára vezethető vissza. Mindkét neonikotinoid esetén 

a TiO2 hatékonysága BTSzV-ben jóval nagyobb mértékben csökkent, mint csapvízben (50a,b. 

ábra). Ezzel szemben ZnO esetén a csapvízben megnőtt a kezdeti átalakulási sebesség, és a 

BTSzV-ben sem csökkent jelentős mértékben a hatékonyság. A szulfonamidok esetén kisebb 

hatása volt a mátrixoknak, valamint a csapvíz és a BTSzV hatása között is kisebb volt az eltérés 

(50c,d. ábra). Az SMP TiO2/LED398nm a mátrix hatásra is sokkal érzékenyebben reagált. 
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50. ábra: A mátrix hatása az IMIDA (a), THIA (b), SMT (c) és SMP (d) átalakulási 

sebességére LED365nm és LED398nm esetén (r0
REF: MQ vízben mért kezdeti sebesség, r0: 

mátrixban, vagy adott ion(ok) jelenlétében mért kezdeti sebesség) 

 

A mátrixokban végzett méréseink eredményei rávilágítanak arra, hogy a TiO2 és ZnO 

hatékonysága között igen jelentős különbségek lehetnek a kezelt mátrix összetételének, a 

célvegyület szerkezetének és különböző, bizonyos esetekben a mátrix komponensiből képződő 

reaktív részecskékkel való reakcióinak függvényében. 

 

5.6. Higanygőzlámpa és a LED fényforrások hatékonyságának összehasonlítása 

A méréseink során alkalmazott HGL, valamint LED365nm és LED398nm fényforrások 

hatékonyságának összehasonlítása a reakciósebesség alapján nem lehetséges az eltérő 

fotonfluxusok és reaktorméretek, valamint reaktor elrendezések miatt. Így az összehasonlítást 

elsősorban a célvegyületek átalakulására vonatkozó kvantumhasznosítási tényezők és a 

befektetett elektromos energia alapján végeztük. 

A 300 - 400 nm között sugárzó HGL valamennyi célvegyület és mindkét fotokatalizátor 

esetén nagyobb Φ értékeket eredményezett, mint a LED365nm (9. Táblázat). Wong és mtsai. TiO2 

esetén a legjobb kvantumhasznosítás értékeket 300 nm hullámhosszúságú fotonok esetén 

mérték [309], ami a TiO2 Aeroxid P25 abszorpciós tulajdonságával függ össze. A TiO2 

abszorbanciája a 320 - 365 nm tartományban a hullámhosszúság növelésével csökken (33. ábra). 
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Ez a ZnO (mely a 365 nm-es fotonokat is közel teljes mértékben elnyeli) esetén mért 

különbséget nem magyarázza, vagyis az abszorbancia mellett a fotonok energiája is 

befolyásolhatja a katalizátor gerjesztésének hatékonyságát. A LED365nm és LED398nm esetén 

mért Φ értékek aránya (9. Táblázat) összhangban van a fotokatalizátorok adott 

hullámhosszúságokra vonatkozó abszorpciójával (33. ábra).  

 

9. Táblázat: Az IMIDA, THIA, SMT és SMP átalakulásának különböző UV-források, 

TiO2 és ZnO esetén számított látszólagos kvantumhasznosítási (Φ) tényezői 

 Φ (× 10−3) 

 HGL LED365nm LED398nm 

 TiO2 ZnO TiO2 ZnO TiO2 ZnO 

COU 3,4 3,9 5,5 3,2 0,8 1,1 

IMIDA 8,13 − 7,50 8,51 0,58 0,66 

THIA 7,14 − 5,21 4,86 0,53 0,79 

SMT 10,6 11,5 6,99 7,54 0,97 1,38 

SMP 15,4 11,7 6,09 8,51 15,8 0,88 

 

10. Táblázat: Az COU, IMIDA, THIA, SMT és SMP 90%-os konverziójához szükséges 

befektetett elektromos energia 

 
Térfogategységre vonatkoztatott befektetett elektromos energia – E V−1 (kJ 

dm−3) 

 HGL LED365nm LED398nm 

 TiO2 ZnO TiO2 ZnO TiO2 ZnO 

COU 130 130 112 68 585 675 

IMIDA 63 − 42 45 359 317 

THIA 72 − 44 52 276 235 

SMT 81 81 40 30 221 144 

SMP 108 67 89 32 83 207 

 

A heterogén fotokatalízis gyakorlati alkalmazásának szempontjából meghatározó a 

fényforrás elektromos energia fogyasztása. A kezelt szuszpenzió térfogatára vonatkoztatva az 

elektromos energiabetáplálást (E V−1), összehasonlítható értéket kapunk a különböző 

fényforrásokra és reaktorokra vonatkozóan (10. Táblázat). A HGL a nagyobb 

kvantumhasznosítás ellenére nagyobb energia befektetést igényelt a célvegyületek 

koncentrációjának 90%-kal való csökkentésére, mint a LED365nm, ami összhangban van a 

fényforrások elektromos energiahasznosításával (LED365nm: 27%; HGL ~12%). A LED398nm 

nagy fényintenzitása és jó energiahatékonysága (30 - 37%) ellenére a legtöbb energiát 

fogyasztotta a 398 nm-es fotonok kismértékű abszorpciója miatt. Azaz a három UV-forrás 
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közül a leggazdaságosabbnak a LED365nm alkalmazása tűnik. Az SMP gyors átalakulása 

TiO2/LED398 nm kombinációnál ugyan közel azonos energiafogyasztást eredményezett, mint 

LED365nm esetén, de a reakció közegre való érzékenysége miatt gyakorlati jelentősége 

víztisztítás szempontjából elhanyagolható. 

A szuszpenziók TOC értékének 50%-kal való csökkentéséhez szükséges energia 

mennyiségét a 11. Táblázat tartalmazza. Ebben az esetben is a LED365nm bizonyult a 

leghatékonyabbnak, melyet a HGL, majd a LED398nm követett. 

 

11. Táblázat: Az IMIDA, THIA, SMT és SMP szuszpenziók TOC-koncentrációjának 

50%-kal való csökkentéséhez szükséges befektetett elektromos energia 

 Térfogategységre befektetett elektromos energia – E V−1 (kJ dm−3) 

 HGL LED365nm LED398nm 

 TiO2 ZnO TiO2 ZnO TiO2 ZnO 

IMIDA 108 − 50 95 249 331 

THIA 126 − 59 109 331 414 

SMT 117 253 60 85 248 560 

SMP 144 135 76 130 120 260 

 

A fotonok hasznosulása szempontjából a HGL mind a TiO2, mind a ZnO használata 

esetén jóval kedvezőbb, ám a LED365nm fajlagosan jelentősen kevesebb elektromos energiát 

fogyaszt valamennyi célvegyület átalakítására és a teljes szerves széntartalom eltávolítására 

egyaránt. Ezek alapján valóban ígéretesnek tűnik a LED365nm alkalmazása heterogén 

fotokatalízis során, mivel így csökkenthető a fényforrás működtetéséhez szükséges elektromos 

energia mennyisége. 
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6. Összefoglaló 

Doktori dolgozatomban heterogén fotokatalízis során vizsgáltam az alapvető 

reakcióparaméterek hatását, a szerves vegyületek adszorpciójának jelentőségét, szervetlen 

ionok és enyhe mátrixok hatását a •OH képződésre, valamint négy nitrogéntartalmú szerves 

szennyező átalakulására. Méréseimhez a kereskedelmi forgalomban kapható TiO2 és ZnO 

fotokatalizátorokat, valamint hagyományos higanygőzlámpát (HGL) és kétféle, 365 (LED365nm) 

és 398 nm-en (LED398nm) sugárzó LED fényforrásokat használtam. 

A nem adszorbeálódó COU és jól adszorbeálódó 3CCA átalakulása, valamint hidroxilált 

termékeik (7HO-COU és 7HO-3CCA) képződése révén vizsgáltuk a •OH képződést TiO2 

esetén. Első lépésként optimalizáltuk az egyes vegyületek spektrofotometriás 

meghatározásának körülményeit. Impulzus radiolízissel meghatároztuk a COU és 3CCA 

reakciósebességi együtthatóit •OH-kel és eaq
−-nal, valamint megállapítottuk, hogy azok O2

•−-nal 

való reakciója elhanyagolható. Gamma radiolízis segítségével vizsgáltuk a fluoreszcens 

termékek képződésének oldott O2 koncentrációtól való függését, és meghatároztuk a hozamukat. 

Igazoltuk, hogy a hidroxilált termékek képződése kizárólag a •OH-kel való reakcióhoz köthető, 

és hozamukat jelentősen növeli az oldott O2. 

A 3CCA és a 7HO-3CCA TiO2 felületén való nagymértékű adszorpciója miatt NaF 

hozzáadásán alapuló módszert alkalmaztunk, melynek révén pontosabban meghatározható az 

átalakult anyagmennyiség, illetve az adszorbeált és az átalakult anyagmennyiségek 

megkülönböztetése sem jelent problémát. A COU-nal ellentétben a 3CCA oldott O2 nélkül is 

átalakul, nagymértékű adszorpciója elősegítheti a közvetlen töltésátmenettel való átalakulását. 

Méréseink alapján 1,0 × 10−4 M kiindulási koncentráció esetén a besugárzó fotonok 0,6 - 0,8%-

a eredményez •OH képződést. 

A pH változtatása, valamint F− hozzáadása révén vizsgáltuk az adszorpció jelentőségét a 

COU és a 3CCA átalakulására, valamint •OH-kel való reakciójukra. A pH növelése és a F− 

hozzáadása egyaránt gátolja a 3CCA adszorpcióját, de ennek ellenére nem csökkenti az 

átalakulás sebességét. TiO2
F esetén, amikor a 3CCA a COU-hoz hasonlóan nem adszorbeálódik 

a fotokatalizátor felületén, a két vegyület átalakulási sebességei jól tükrözik a •OH-kel való 

reakcióik sebességi együtthatóinak értékeit. 3CCA esetén az adszorpció mértékének 

növelésével nő a felületi •OHads és a közvetlen töltésátmenet szerepe az átalakulásban, mely 

bizonyos körülmények közt kompezálhatja a •OHaq kisebb mértékű hozzájárulását. Vizsgáltuk 

különböző gyökfogók hatását a COU és 3CCA átalakulására TiO2 és TiO2
F esetén, és 

megállapítottuk, hogy bár az adszorpció hatása közvetlenül a két vegyület átalakulási sebessége 

szempontjából nem meghatározó, a gyökfogók hatásának megnyilvánulása szempontjából igen 
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fontos, azok értékelése során mindenképpen figyelembe kell vennünk. A rosszul adszorbeálódó 

gyökfogók nagy feleslegben sem képesek érdemben versengeni a jól adszorbeálódó 3CCA-al a 

•OH-ért. 

Két neonikotinoid peszticid, az IMIDA és a THIA fotokatalitikus átalakítása során 

megállapítottuk, hogy az IMIDA feltehetően képes közvetlen töltésátmenettel is elreagálni, de 

mindkét vegyület esetében a domináns reakciópartner a •OHaq; ezt a gyökfogókkal végzett 

mérések eredményei is megerősítették. Mindkét neonikotinoid esetén a szerves anyag 20%-a 

nem távolítható el, ami TiO2
F esetén 40%-ra nőtt, vagyis az enyhén növekedett 

reakciósebességek és •OH képződési sebesség ellenére a mineralizáció hatékonyságát a TiO2 

felületének fluorozása csökkenti. Ez arra utal, hogy TiO2
F esetén a •OH-kel való reakcióban 

képződhetnek olyan termékek, melyek átalakulását, ezáltal pedig a mineralizációt akadályozza 

a közvetlen töltésátmenet F− általi gátlása. A TiO2
F esetén megváltozott az IMIDA 

bomlástermékeinek koncentráció aránya, ami szintén a közvetlen töltésátmenettel való reakció 

hozzájárulásának változására utalt. A két neonikotinoid toxicitása ellentétesen változott, THIA 

esetén gyorsan csökkent, míg IMIDA esetén kezdetben nőtt, majd csak jelentős kezelési idő 

után kezdett csökkenni, mely feltehetően a képződő NO2
−/NO3

−, illetve a belőlük képződő 

reaktív nitrogéntartalmú gyökök reakcióihoz köthető. 

Munkánk során két, különböző hullámhosszúságon sugárzó LED használatát is 

vizsgáltuk. A vas-oxalát aktinometriával mért fotonfluxusok alapján a 365 nm-en (27%), de 

különösen a 398 nm-en sugárzó LED elektromos hatékonysága (30 - 37%) jobb, mint a 

higanygőzlámpáé (~12%). A 365 nm-es fény intenzitásának növelésével a COU átalakulásának 

kvantumhasznosítási tényezője csökkent, a nagy fotonfluxus használata heterogén fotokatalízis 

során nem gazdaságos.  

LED365nm és LED398nm esetén COU segítségével vizsgáltuk a •OH képződés sebességét 

TiO2 és ZnO fotokatalizátorokat használva. A 7HO-COU képződése alapján a két katalizátor 

közül egyértelműen a TiO2 a hatékonyabb a •OH képződés szempontjából, míg a ZnO esetén 

valószínűleg a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása az átalakuláshoz nagyobb. TiO2 esetén a 

Cl− hatása a COU átalakulására és a 7HO-COU képződésére elhanyagolható volt, míg ZnO 

esetén enyhe pozitív hatást figyeltünk meg. A HCO3
− nagymértékű inhibíciót okozott, amit 

TiO2 esetén a •OH-kel való reakció mellett annak hVB
+-kal való reakciójával értelmeztünk. 

Utóbbi során a HCO3
− CO3

•−-ná alakul, mely a •OH-nél kisebb mértékben járul hozzá a COU 

átalakulásához, valamint jelentősen növeli a 7HO-COU koncentrációját. ZnO esetén jóval 

kisebb hatása volt a HCO3
−-nak, feltehetően ebben az esetben annak hVB

+-kal való reakciója 

kevésbé kedvezményezett. ZnO esetén a két vizsgált enyhe mátrix (csapvíz és biológiailag 
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kezelt kommunáli szennyvíz) hatása jól értelmezhető a két anion együttes hatásával, ám TiO2 

esetén sokkal nagyobb mértékű inhibíciót tapasztaltunk, mint ami a szervetlen ionok és a 

jelenlévő szerves anyag koncentrációja alapján várható. Egyértelműen a TiO2 sokkal 

érzékenyebben reagál ezen enyhe mátrixok hatására, mint a ZnO. 

Négy nitrogéntartalmú környezeti szennyező, a korábban már vizsgált IMIDA és THIA, 

valamint két szulfonamid antibiotikum hatóanyag, a SMT és SMP esetén összehasonlítottuk a 

TiO2 és ZnO hatékonyságát 365 és 398 nm-es megvilágítás mellett. A két neonikotinoid esetén 

hasonló eredményeket kaptunk mindkét fotokatalizátorral és LED fényforrással, míg a 

szulfonamidok esetén a ZnO hatékonyabbnak bizonyult azok átalakulása szempontjából, mint 

a TiO2, amit a közvetlen töltésátmenet nagyobb hozzájárulásával értelmeztünk. A TOC 

csökkentése szempontjából a TiO2 minden esetben hatékonyabb volt, feltehetően a 

hatékonyabb •OH képződés és annak mineralizációban betöltött szignifikáns szerepe miatt. A 

négy szerves vegyületnél a mátrix és szervetlen komponensei szempontjából hasonló hatást 

tapasztaltunk, mint COU esetén. Ugyanakkor eredményeink jól tükrözték, hogy a mátrix 

komponenseiből képződő reaktív részecskékkel, mint pl. a CO3
•−-kel való reakciók 

hozzájárulása a szerves vegyületek átalakulásához jelentősen befolyásolhatja a mátrix 

inhibíciós hatását és egyes vegyületek átalakulási mechanizmusát. 

Az SMP esetén TiO2 és LED398nm használata során különösen nagy reakciósebességet 

mértünk a TiO2 ezen hullámhosszúságra vonatkozó kisebb abszorpciója és kevésbé hatékony 

gerjesztése ellenére. A hatékony átalakulás a reakciómechanizmus megváltozásával járt együtt, 

ebben az esetben az SMP elsősorban SO2-eliminációval alakult át, mely kisebb sebességgel 

ugyan, de O2 nélkül is megtörtént, és különösen érzékeny volt a MeOH és a HCO3
− jelenlétére. 

Irodalmi adatokkal összehasonlítva eredményeinket, feltehetően ebben az esetben az SMP 

átalakulása közvetlen energiaátadás következtében történik. 

A három fényforrást (HGL, LED365nm, LED398nm) összehasonlítottuk a látszólagos 

kvantumhasznosítási tényezők, valamint a szennyezők átalakításához, és 50%-os 

mineralizációjához szükséges befektetett elektromos energia alapján. A legnagyobb 

kvantumhasznosítás értékeket a HGL esetén mértük, köszönhetően az emittált nagyobb 

energiájú fotonoknak, míg a legkisebb értékeket a LED398nm esetén. Elektromos 

energiafelhasználás tekintetében azonban a LED365nm bizonyult a leghatékonyabbnak, mind az 

átalakítás, mind a TOC-csökkentés szempontjából, vagyis valóban megfelelő, gazdaságos 

alternatívát jelenthet a HGL kiváltására. Ugyanakkor a LED398nm jelentősége is kiemelkedő 

lehet új, ezen hullámhosszúságú fotonok elnyelésére alkalmasabb fotokatalizátorok, vagy 

módosított TiO2 és ZnO fotokatalizátorok használata során.  
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7. A doktori (PhD) dolgozat tézispontjai 

 

1) NaF hozzáadásával a TiO2 felületén jól adszorbeálódó vegyületek deszorbeáltathatóak, így 

a kezdeti reakciósebességek meghatározása egyértelművé tehető. Erős felületi 

komplexeket képző szubsztrátumok esetén azonban ez a módszer nem alkalmazható. 

A NaF hozzáadásával a TiO2 felületi hidroxilcsoportjai lecserélhetők fluoridcsoportokra 

(TiO2
F), ezzel együtt az adszorpciós viszonyok is megváltoznak. 1,0 × 10-4 M kiindulási 

koncentráció és 1,0 g dm-3 szuszpenzió töménység mellett a COU és 7HO-COU adszorpciója 

nem volt mérhető, míg a 3CCA 30%-a adszorbeálódott a TiO2 felületén. A TiO2
F felületén 

egyik vegyület sem adszorbálódik mérhető mennyiségben, és 5,0 × 10-3 M NaF hozzáadását 

követően a 3CCA és 7HO-3CCA közel 100%-a deszorbeálódik a TiO2 felületéről. A NaF 

hozzáadása után meghatározott 3CCA kezdeti átalakulási sebesség közel ötszöröse, a 7HO-

3CCA képződés sebessége közel háromszorosa a deszorpció nélkül (azaz NaF hozzáadása 

nélkül) meghatározott értékeknek. Ezzel az eljárással, azaz a mintavételt követő NaF 

hozzáadásával a kezdeti sebességek meghatározása egyértelműbbé tehető jól adszorbeálódó 

vegyületek esetén, mivel így a csupán adszorbeálódott anyagot nem kezeljük átalakultként. 

A gyengén adszorbeálódó (<1%) COU esetén nem volt mérhető hatása a NaF hozzáadásának. 

Erős felületi komplexet képező szerves anyagok (pl. EDTA, oxálsav) adszorpcióját azonban 

nem gátolja a F−, a felület fluorozása nem történik meg jelenlétükben. 

 

2) A TiO2 Aeroxid P25 használata esetén a szerves vegyületek adszorpciójának mértéke nem 

meghatározó azok átalakulási sebessége szempontjából, amennyiben az átalakulásban a 

•OH-kel való reakció a domináns. Ugyanakkor több szerves vegyület együttes jelenléte 

esetén a •OH-kel való reakciók közti kompetíció szempontjából meghatározó az adszorpció 

szerepe. 

A szuszpenzió pH-jának növelése (pH>6), valamint 5,0 × 10-3 M NaF hozzáadása gátolta a 

3CCA adszorpcióját, ennek ellenére TiO2
F besugárzása során az átalakulási és a hidroxilált 

termék képződési sebességének változása a TiO2 alkalmazásakor mért értékekhez képest 

elhanyagolható volt. A kezdeti átalakulási sebességek arányát (r0
COU / r0

3CCA = 1,39) 

összehasonlítva a •OH–el való reakciók sebességi együtthatóink arányával (kCOU / k3CCA = 

1,40) jó egyezést kapunk, ami alapján elhanyagolható mértékű adszorpció mellett a •OHaq 

szerepe a meghatározó. Az adszorpció mértékének növekedésével (pH<4) a felületi •OHads 

és a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása az átalakuláshoz egyaránt megnőhet. TiO2 és 
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TiO2
F esetén különböző gyökfogókat (metanol, t-butanol, p-benzokinon, EDTA2-, oxálsav) 

alkalmazva megállapítottuk, hogy több komponenst tartalmazó rendszerekben a •OH-ért 

való versengésben az adszorpció szerepe meghatározó. A TiO2 felületén jól adszorbeálódó 

3CCA esetén a nem adszorbeálódó gyökfogók még nagy feleslegben sem képesek az •OH-

ért sikeresen versengeni. Ugyanakkor TiO2
F szuszpenzióban nincs szignifikáns különbség a 

3CCA és a COU viselkedése közt azonos gyökfogók jelenlétében. 

 

3) Az imidakloprid és a tiakloprid heterogén fotokatalitikus átalakításában a •OH-kel való 

reakció a domináns, mely mellett az imidakloprid esetén szerepe van a közvetlen 

töltésátmenetnek is. TiO2
F esetén a neonikotinoidok átalakulási sebessége szignifikánsan 

nem változik, de a termékeloszlás igen, valamint jelentősen lassul a mineralizáció. 

A THIA-dal ellentétben az IMIDA O2-mentes TiO2 szuszpenzióban, elhanyagolható 

adszorpciója ellenére is átalakul, ami a közvetlen töltésátmenet hozzájárulására utal. Ezt 

igazolja, hogy TiO2
F esetén megváltozott a képződő termékek aránya, amit THIA esetén nem 

tapasztaltunk. A hozzáadott gyökfogók (metanol, t-butanol, p-benzokinon, EDTA2-, oxálsav, 

I-) inhibíciós hatása alapján valószínű, hogy a •OHaq a fő reakciópartner mindkét 

neonikotinoid esetén, a közvetlen töltésátmenet hozzájárulása az IMIDA esetén TiO2 

szuszpenzióban sem domináns. 1,0×10-4 M kiindulási koncentráció mellett TiO2 esetén a 

szervesanyagtartalom közel 20%-a, míg TiO2
F alkalmazásakor annak 40%-a nem volt 

eltávolítható heterogén fotokatalízissel, amit mindkét vegyületnél nehezen oxidálható 

termékek képződésével értelmeztünk. A felület fluorozása következtében megnőtt •OH-

képződési sebesség nem eredményezett hatékonyabb mineralizációt, feltehetően a gátolt 

töltésátmenet miatt, melynek szerepe a köztitermékek átalakulásán keresztül a mineralizáció 

szempontjából is fontos. 

 

4) Az imidakloprid fotokatalitikus átalakítása során az ökotoxicitás értékek növekedése 

feltehetően a NO2
−/NO3

− képződéséhez köthető. 

A két neonikotinoid esetén a toxicitás jelentősen eltérő változását tapasztaltuk. A THIA 

esetén a Vibrio Fischeri ökotoxicitás teszttel meghatározott biolumineszcencia-inhibíció 

értéke a kezelés során gyorsan csökkent (50%-ról 20%-ra), míg IMIDA esetén nőtt (38%-

ról 65%-ra). Ez feltehetően közvetetten a NO2
−/NO3

− képződéséhez (mely THIA esetén 

elhanyagolható), ezen keresztül pedig esetleg N-tartalmú gyökök/gyökionok reakcióihoz 

köthető. 
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5) A LED365nm esetén a fényintenzitás növelése jelentősen csökkenti a kumarin átalakulására 

és a •OH képződésére vonatkozó látszólagos fotonhasznosítást, és szükségtelenül 

megnöveli az elektromos energiafogyasztást. A LED398nm kedvező elektromos 

energiahasznosítása ellenére kevésbé hatékony a TiO2 és a ZnO fotokatalizátorok 

gerjesztése szempontjából. 

A LED fényforrások jelentősen nagyobb elektromos hatékonysággal rendelkeznek (~27 és 

30-37%), mint a HGL (~11%). A 365 nm-en sugárzó LED kedvező alternatívája lehet a 

fluoreszcens higanygőzlámpának. A LED365nm fényintenzitását szabályozva 

(1,4 – 8,5 × 10-5 molfoton s
-1 dm-3) a COU heterogén fotokatalízise során az átalakulásra, 

valamint a •OH képződésére vonatkozó fotonhasznosítás a teljesítményt 20,8 W-ról 6,5 W-

ra lecsökkentve ~2,5-szörösére nő. Az elektromos energiafogyasztás így jóval kedvezőbb a 

LED-eket alacsonyabb teljesítményen üzemeltetve. Módosítatlan TiO2 és ZnO 

fotokatalizátorok esetén a LED398nm használata nem gazdaságos, annak nagy elektromos 

hatékonysága (30-37%) ellenére sem, a katalizátorok ezen a hullámhosszúságon való 

csekély abszorbanciája miatt. Ugyanakkor hatékony fényforrás lehet a módosított, jobb 

abszorpciós tulajdonságokkal rendelkező fotokatalizátorok esetén. 

 

6) Kumarin átalakulása esetén TiO2 és ZnO között jelentős különbségeket tapasztaltunk a 

•OH képződési sebességében, valamint a közvetlen töltésátmenet relatív hozzájárulásában. 

Az r0
7HO-COU/r0

COU értékek LED365nm alkalmazásakor közel kétszer akkorák TiO2 (0,02) mint 

ZnO (0,01) esetén. Ez arra utal, hogy a OH képződés hatékonysága és annak relatív 

hozzájárulása a COU átalakulásához TiO2 esetén szignifikánsan nagyobb, míg ZnO-ot 

használva a közvetlen töltésátmenet relatív hozzájárulása számottevőbb. A két LED 

fényforrás esetén mért COU átalakulási sebességek jól tükrözik, hogy a TiO2 és a ZnO a 398 

nm-es fotonok alig 20%-át nyeli el. A kisebb átalakulási sebességek ellenére a 7HO-COU 

hozama (r0
7HO-COU/r0

COU) jelentősen nagyobb a LED398nm (TiO2: 0,045; ZnO: 0,06), mint a 

LED365nm esetén (TiO2: 0,02; ZnO: 0,01). 

 

7) A Cl− és a HCO3
−, valamint két enyhe mátrix (csapvíz és biológiailag kezelt kommunális 

szennyvíz) hatását vizsgálva a TiO2 jóval érzékenyebb a szervetlen ionokra és a mátrixok 

alkotóira, mint a ZnO. 

TiO2 esetén a Cl− hatása a COU átalakulására és a 7HO-COU képződésére elhanyagolható 

volt, míg ZnO esetén enyhe pozitív hatást figyeltünk meg. A HCO3
− nagymértékű 

inhibícióját (50-75% reakciósebesség csökkenés) TiO2 esetén a •OH-kel való reakció mellett 
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annak hVB
+-kal való reakciójával értelmeztünk. Utóbbi során a HCO3

− CO3
•−-ná alakul, mely 

a •OH-nél kisebb mértékben járul hozzá a COU átalakulásához. ZnO esetén jóval kisebb 

hatása volt a HCO3
−-nak (20-30% reakciósebesség csökkenés), mivel annak hVB

+-kal való 

reakciója kevésbé kedvezményezett. Mindezt megerősítette a HCO3
− mineralizációra 

gyakorolt hatása. ZnO esetén a két mátrix hatása jól értelmezhető a két anion együttes hatása 

alapján, ám TiO2 esetén sokkal nagyobb mértékű inhibíciót tapasztaltunk (80-90% 

reakciósebesség csökkenés), mint ami a szervetlen ionok hatása alapján várható. 

 

8) A TiO2 és a ZnO hatékonysága különbözhet heteroatomos (nitrogén-, kéntartalmú) 

szerves szennyezők átalakítása és mineralizációja szempontjából, különösen HCO3
− 

jelenlétében. 

A szulfonamidok átalakulása ZnO szuszpenzióban feltehetően a közvetlen töltésátmenet 

hozzájárulása miatt gyorsabb volt, míg a neonikotinoidoknál nem volt jelentős különbség a 

TiO2 és ZnO alkalmazása közt. A TiO2 minden esetben hatékonyabb volt a mineralizáció 

szempontjából; a kiindulási TOC értéket 20%-ára, míg a ZnO csak 40%-ára csökkentette 

120 perc megvilágítás során. A HCO3
− inhibíciós hatása nagymértékben függ a belőle 

képződő CO3
•− és a szerves vegyület közti reakció sebességi állandójától, így szulfonamidok 

és neonikotinoidok esetén a HCO3
− hatása kevésbé érvényesül, mint a COU átalakítása során. 

 

9) A szulfametoxipiridazin 398 nm hullámhosszúságú fotonokkal megvilágított TiO2 Aeroxid 

P25 szuszpenzióban feltehetően közvetlen energiaátadással alakul át 

A 398 nm-es LED-ek és TiO2 Aeroxid P25 alkalmazása esetén az SMP átalakulására 

vonatkozó kvantumhasznosítási tényező értéke 0,0158, míg LED365nm alkalmazása során ez 

az érték csupán 0,0061, a katalizátor jobb gerjeszthetősége ellenére. A 365 nm-es 

besugárzásnál tapasztalt hidroxiláció helyett 398 nm esetén az SMP elsősorban SO2-

eliminációval alakul át. ZnO használata során nem tapasztalható ez a jelenség; a 398 nm-es 

megvilágítás mellett mért kvantumhasznosítási tényező (0,0009) egy nagyságrenddel kisebb, 

mint a 365 nm-es megvilágítás mellett mért érték (0,0085). Az SMP átalakulása TiO2 

Aeroxid P25 és LED398nm alkalmazása során O2-mentes szuszpenzióban is megtörtént, és 

rendkívül érzékeny a metanol és a HCO3
− jelenlétére (90% fölötti inhibíció), ami nem 

értelmezhető kizárólag ezen vegyületek •OH-kel és hVB
+-kal való reakciói alapján. Irodalmi 

adatokkal összehasonlítva eredményeinket valószínű, hogy az átalakulás a gerjesztett 

állapotú fotokatalizátor és az SMP közti közvetlen energiaátadással történik. 
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8. Summary 

In my doctoral dissertation, the effect of reaction parameters, the significance of 

adsorption, the role of mild water matrices and inorganic ions on the formation of •OH and the 

transformation of nitrogen-containing organic pollutants during heterogeneous photocatalysis 

were investigated. For the experiments commercial TiO2 and ZnO photocatalysts, a fluorescent 

mercury-vapour lamp (HGL) and two LED light sources, one emitting at 365 nm (LED365nm) 

and one emitting at 398 nm (LED398nm) were used.  

The formation of •OH in the case of TiO2 using non-adsorbed COU, well-adsorbed 3CCA 

and their fluorescent products, 7HO-COU and 7HO-3CCA were investigated. First, we 

optimized the spectroscopic methods for their quantification. Pulse radiolysis was used to 

determine the reaction rate constants of COU and 3CCA with OH and 3CCA with •OH and eaq
−, 

and found the reaction with O2
•− is negligible. The role of dissolved O2 on the formation of 

fluorescent products was investigated using gamma-radiolysis, and their yields were 

determined. Fluorescent products form via •OH, and their yields are influenced by the 

concentration of O2. 

Due to the significant adsorption of 3CCA and 7HO-3CCA on TiO2, a desorption method 

was used, based on the addition of NaF to more precisely determine the reaction rates, and to 

distinguish between adsorbed and transformed 3CCA. 3CCA, unlike COU transformed in the 

absence of O2, its adsorption facilitates direct charge transfer processes. According to the results, 

at 1.0 × 10−4 M concentration 0.6 - 0.8% of photons result in the formation of •OH. 

By changing the pH and adding NaF, the significance of adsorption on the transformation 

of COU and 3CCA, and their reaction with •OH have been investigated. Increasing the pH and 

adding F− hinders the adsorption of 3CCA, but does not decrease the reaction rate. In the case 

of TiO2
F, when 3CCA do not adsorb (similar to COU), the ratio of their reaction rates is 

comparable to the ratio of their reaction rate constants with •OH. In the case of 3CCA with 

increasing adsorption increases the contribution of •OHads and direct charge transfer, which 

could compensate for the lower contribution of •OHaq. The effect of different radical scavengers 

was investigated in the case of TiO2 and TiO2
F, and the role of adsorption might not be 

significant for the transformation of either model compound, but it is crucial for the effect of 

radical scavengers, as non-adsorbed scavengers cannot compete for •OH with the well-adsorbed 

3CCA. 

During the photocatalytic transformation of the two neonicotinoid pesticides, IMIDA can 

transform via direct charge transfer, but both compounds react mainly with •OHaq, which was 
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further supported by the effect of scavengers. 20% of organic matter could not be removed in 

the case of both neonicotinoids, which increased to 40% for TiO2
F, which means despite the 

slightly increased reaction rates and higher •OH formation rate, the mineralization capability of 

TiO2 decreased. It indicates the formation of stable degradation products during its reaction 

with •OH, which can not be further degraded due to charge transfer being hindered by F−. In the 

case of TiO2
F, the distribution of degradation products changed in the case of IMIDA, which 

further indicates its transformation via charge transfer in the case of TiO2. The ecotoxicity of 

the neonicotinoids changes to the opposite: in the case of THIA it quickly decreased, for IMIDA 

it increased first, then it was only slowly reduced. The increased toxicity might be caused by 

the formation of NO2
−/NO3

−, possibly leading to the formation of reactive nitrogen species. 

During our work, two LED light sources emitting at different wavelengths were used. 

Based on iron-oxalate actinometry the electric efficiency of LED365nm (27%), and especially 

LED398nm (30-37%) were both superior compared to the HGL (~12%). Increasing the intensity 

of 365 nm light the photonic efficiency of COU transformation was decreased, therefore it is 

economically unfavourable to use a high photon flux for heterogeneous photocatalysis. 

The formation of •OH in two mild water matrices (tapwater, biologically treated 

wastewater) and the effect of their Cl− and HCO3
− the content were investigated using both 

TiO2 and ZnO photocatalysts. Based on the formation of 7HO-COU TiO2 is more efficient for 

•OH-generation, while in the case of ZnO the role of charge transfer might be more significant. 

In the case of TiO2 the role of Cl− was negligible, while it had a slight positive effect in the case 

of ZnO. HCO3
− caused significant inhibition, in the case of TiO2 it may act both as •OH and 

hVB
+ scavenger. It may result in the formation of CO3

•−, which contributes less to the 

transformation of COU, but increases the formation of 7HO-COU. For ZnO the effect of HCO3
− 

was less severe, its reaction with hVB
+ may not be significant. In the case of ZnO the effect of 

both matrices can be explained by the combined effect of Cl− and HCO3
−, but for TiO2 the 

inhibition was greater than expected based on the concentration of inorganic and organic 

content. TiO2 is significantly more sensitive to the matrix components compared to ZnO. 

TiO2 and ZnO irradiated with both LEDs were compared for the transformation of four 

N-containing organic pollutants, previously investigated IMIDA and THIA, and two 

sulfonamide antibiotics, SMT and SMP. For the neonicotinoids, similar results were found with 

both photocatalysts and light sources, while ZnO was more efficient for the transformation of 

sulfonamides, which could be explained by the more significant role of direct charge transfer. 

TiO2 was more efficient for the removal of TOC, due to higher •OH formation rates. For all 

four model compounds, similar matrix effects were observed, like in the case of COU. The 
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contribution of radicals formed from matrix components (e.g CO3
•−) significantly affects the 

inhibition effect of matrices and the degradation mechanism of certain pollutants.  

In the case of SMP, TiO2 and LED398nm especially high initial reaction rate was measured 

despite the low absorbance and less efficient excitation of TiO2 at this wavelength range. The 

reaction mechanism also changed, SMP primarily transformed via SO2-extrusion, which 

happened in the absence of O2 too, although at a lower rate. The transformation was extremely 

sensitive to both MeOH and HCO3
−. Based on the literature, the transformation of SMP is 

suspected to happen via energy transfer. 

The three light sources (HGL, LED365nm and LED398nm) were compared based on the 

calculated apparent quantum efficiencies and the electric power needed to transform the organic 

pollutants and for the 50% reduction of TOC. The highest quantum efficiencies were measured 

for HGL due to the presence of higher energy photons, the lowest ones were measured for 

LED398nm. In terms of electric energy consumption, the most favourable was the LED365nm, both 

for the transformation and mineralization of the pollutants, therefore it proves to be an adequate 

alternative to mercury vapour lamps. LED398nm might also be favourable for new photocatalysts 

with better absorption at its emission wavelength, or for modified TiO2 or ZnO photocatalysts. 
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9. Theses of the doctoral (PhD) dissertation 

 

1) The addition of NaF to TiO2 suspensions initiates the desorption of adsorbed substrates 

and helps with the precise determination of initial reaction rates. The method is not usable 

when compounds forming strong surface complexes are present. 

After the addition of NaF, the surface hydroxyl groups of TiO2 change to fluoride groups 

(TiO2
F). This influences the surface and adsorption properties. At 1.0 × 10−4 M initial 

concentration and 1.0 g dm−3 suspension concentration, the adsorption of COU and 7HO-

COU was negligible, while 30% of 3CCA adsorbed on TiO2, on TiO2
F neither compound 

adsorbed. After adding 5.0×10−3 M NaF to TiO2, close to 100% of adsorbed 3CCA and 

7HO−3CCA can be desorbed. After the addition of NaF, the measured initial reaction rate 

of 3CCA was nearly five times, and the formation rate of 7HO-3CCA was three times higher 

compared to measurements without desorption (NaF-addition). By adding NaF to the 

samples the determination of initial reaction rates can be clarified for well-adsorbed 

compounds, as the adsorbed part is not treated as transformed. In the case of weakly adsorbed 

(<1%) COU no change was observed when using the desorption method. The addition of F− 

does not affect the adsorption of strong chelating agents (e.g. EDTA, oxalic acid), 

fluorination of the surface is hindered in their presence. 

 

2) When using TiO2 Aeroxide P25, the importance of adsorption on the transformation rate 

of organic compounds is negligible when •OH is the dominant reactant. If several different 

organic compounds are present, the extent of their adsorption is important when 

competing for the •OH. 

Increasing the pH of the suspensions (above pH 6) and the addition of 5.0×10−3 M NaF 

hinders the adsorption of 3CCA, but their effect on the transformation rate and the formation 

of hydroxylated product is negligible. Comparing the ratio of the transformation rates (r0
COU 

/ r0
3CCA = 1.39) and the ratio of reaction rate constants with •OH (kCOU / k3CCA = 1.40) similar 

values were calculated, therefore when adsorption is negligible, the main reactant is •OHaq. 

When the extent of adsorption increases (pH<4), the contribution of •OHads and direct charge 

transfer may increase. Using different radical scavengers (methanol, t-butanol, p-

benzoquinone, ETDA2−, oxalic acid) in the case of TiO2 and TiO2
F, the role of adsorption 

was found to be crucial when different organic compounds are competing for •OH in multi-

component systems. The scavengers could not compete for •OH with the well−adsorbed 
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3CCA even in large excess. In TiO2
F suspension, the effect of the scavengers is similar for 

both COU and 3CCA. 

 

3) The photocatalytic transformation of imidacloprid and thiacloprid occurs mainly in the 

bulk phase via •OH, but direct charge transfer may contribute in the case of imidacloprid. 

In the case of TiO2
F, the reaction rates do not change significantly, but the product 

distribution changes, and the mineralization rate is significantly reduced. 

Based on its transformation in deoxygenated suspensions, IMIDA may react to an extent via 

direct charge transfer despite its negligible adsorption. This is further reinforced by the 

different ratios of degradation products in the case of TiO2
F. For THIA, no change was 

observed. Based on the effect of radical scavengers (methanol, t-butanol, p-benzoquinone, 

ETDA2-, oxalic acid, I−), the main reactant is bulk phase •OHaq for both neonicotinoids, direct 

charge transfer is not the dominant pathway, even for IMIDA. At 1.0 × 10−4 M concentration, 

the total organic carbon content could not be reduced below 20% using TiO2, and below 

40% using TiO2
F, therefore the formed products are resistant to further photocatalytic 

degradation. These results suggest that the increased •OHaq due to surface fluorination is not 

necessarily favourable for the mineralization rate, presumably due to the hindered direct 

charge transfer, which could play an important role during the further transformation of 

intermediates. 

 

4) The photocatalytic transformation of imidacloprid leads to increased ecotoxicity, 

presumably caused by the formed NO2
−/NO3

− ions. 

The toxicity of the two neonicotinoids changes differently during photocatalytic treatment. 

The inhibition of bioluminescence of the Vibrio Fischeri test bacteria was decreased in the 

case of THIA (from 50% to 20%), while for IMDA it was increased (from 38% to 65%). It 

may be indirectly caused by NO2
− / NO3

− formation (which is negligible for THIA), leading 

to the formation and reactions of reactive nitrogen species. 

 

5) In the case of LED365nm, increasing the intensity decreases the photonic efficiency of 

coumarin transformation and •OH formation, and needlessly increases the electric power 

consumption. Despite its favourable electric efficiency, LED398nm is less effective for the 

excitation of TiO2 and ZnO due to its lower photonic energy. 

The used LEDs have higher electric efficiency (~27-37%) compared to the mercury vapour 

lamp (~11%). LED365nm could be a favourable alternative UV source to the mercury vapor 
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lamp. When changing the intensity (1.4 - 8.5 × 10−5 molphoton s
−1 dm−3), lowering the power 

input of LED365nm from 20,8 W to 6,5 W results in ~2.5 times higher quantum efficiency of 

COU degradation and •OH-formation. The electric power consumption of the LEDs is more 

favourable at lower power. Despite its higher electric efficiency (30-37%), for unmodified 

TiO2 and ZnO, the LED398nm is not economically favorable due to the low absorbance of the 

photocatalysts. For modified or different photocatalyst materials with different absorption 

properties, it can be a highly efficient light source. 

 

6) The transformation of coumarin using TiO2 and ZnO significantly differed in terms of 

•OH formation rate and the contribution of direct charge transfer. 

The r0
7HO−COU/r0

COU values in the case of LED365nm are two times higher for TiO2 (0.02) 

compared to ZnO (0.01).  It indicates the formation and contribution of •OH is favourable 

using TiO2, while direct charge transfer is more significant for ZnO. The transformation of 

COU reflects the low (~20%) absorption of 398 nm photons by TiO2 and ZnO. Despite the 

lower transformation rate, the yield of 7HO−COU is higher in the case of LED398nm (TiO2: 

0.045, ZnO: 0.06) compared to LED365nm (TiO2: 0.02, ZnO: 0.01). 

 

7) Investigating the effect of Cl−, HCO3
− and two mild water matrices (tapwater, biologically 

treated commercial wastewater) TiO2 was found to be more sensitive to the presence of 

inorganic ions and matrix components compared to ZnO. 

The effect of Cl− on the transformation of COU and the formation of 7HO−COU was 

negligible in the case of TiO2, while a slightly positive effect was found for ZnO. The 

significant inhibition of HCO3
− (50-75%) in the case of TiO2 was explained by scavenging 

of both •OH and hVB
+, leading to CO3

•− formation, which contributes less to the 

transformation of COU compared to •OH. The inhibitory effect of HCO3
− (20-30%) was less 

significant in the case of ZnO, as hVB
+ scavenging is not favoured. This was further 

confirmed by studying the mineralization rates. In the case of ZnO the effect of both matrices 

can be explained by the combined effect of Cl− and HCO3
−, but for TiO2 the inhibition was 

greater than expected based on the combined effect of inorganic anions. 

 

8) The transformation and mineralization efficiency of heteroaromatic (nitrogen, sulfur-

containing) organic pollutants are different using TiO2 and ZnO, especially in the 

presence of HCO3
−. 
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The transformation rates of the sulfonamides were higher in the case of ZnO, most likely 

due to the higher contribution of charge transfer, while in the case of neonicotinoids no 

significant difference was found between the two photocatalysts. TiO2 was more efficient in 

terms of mineralization rate for all pollutants, as it reduced the total organic carbon content 

below 20% after 120 minutes. When using ZnO, 40% organic carbon remained in the 

suspensions. The inhibition effect of HCO3
− depends on the reaction rate constant of the 

CO3
•− and the organic pollutants, less significant inhibition was measured in the case of 

sulfonamides and neonicotinoids compared to COU. 

 

9) In the case of sulfamethoxypyridazine, it presumably transformed in TiO2 Aeroxide P25 

suspensions irradiated with 398 nm photons via direct energy transfer. 

In the case of SMP, 398 nm LEDs, and TiO2 Aeroxid P25 the quantum efficiency was 0.0158, 

while using 365 nm LEDs it was only 0.061 despite the more favourable excitation of the 

catalysts. Instead of hydroxylation characteristic to 365 nm irradiation, SMP is mainly 

transformed via SO2-extrusion. In the case of ZnO, similar behaviour was not observed, in 

the case of 398 nm photons the quantum efficiency (0.0009) was an order of magnitude 

smaller compared to 365 nm LEDs (0.0085). The reaction was very sensitive to the presence 

of methanol and HCO3
−

 (more than 90% inhibition), and a similar transformation occurred 

in the absence of dissolved O2, therefore the results can not be interpreted by the reactions 

of •OH and hVB
+. Compared to data in the literature, the reaction is suspected to happen via 

direct energy transfer from the excited photocatalyst. 
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13. Függelék 

13.1. Ábrák: 

 

F1. ábra: A koncentráció meghatározására használt spektrofotometriás (a), fluorimetriás (b) 

és folyadékkromatográfiás (c, d) kalibrációs görbék 

 

F2. ábra: A COU (a), a 3CCA (b), a 7HO-COU (c) és a 7HO-3CCA (d) mért abszorpciós 

spektrumai különböző pH értékeken 
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F3. ábra: A COU és a 3CCA impulzus radiolízise közben képződött átmeneti termékek mért 

tranziens UV-Vis abszorpciós spektrumai (a: COU + •OH; b: 3CCA + •OH; c:COU + eaq
−; d: 

3CCA + eaq
−) 

 

F4. ábra: A COU (a), a 3CCA (b), a 7HO-COU (c) és a 7HO-3CCA (d) koncentrációjának 

változása különböző gázokkal buborékoltatott szuszpenziókban  
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F5. ábra: A COU és a 3CCA kiindulási koncentrációjának változtatása során mért relatív 

COU (a) és 3CCA (b) koncentrációk, valamint a képződő 7HO-COU (c) és 7HO-3CCA (d) 

koncentrációja 

 

F6. ábra: A COU (a), a 3CCA (b), a 7HO-COU (c) és a 7HO-3CCA (d) koncentrációjának 

változása só hozzáadása nélkül valamint 5,0×10−3 M NaCl és NaF jelenlétében  
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F7. ábra: A COU (a), a 3CCA (b), a 7HO-COU (c) és a 7HO-3CCA (d) koncentrációjának 

változása különböző pH-jú oldatok esetén 

 

F8. ábra: A z IMIDA és a THIA abszorpciós spektrumai, valamint a HGL emissziós 

spektruma 
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F9. ábra: 5,0 × 10−3 M MeOH hatása a COU relatív átalakulási és a 7HO-COU relatív 

képződési sebességére LED fényforrások esetén 

 

 

F10. ábra: Az IMIDA LED fényforrásokkal való fotokatalitikus átalakítása során mért 

bomlástermékek területjelei MQ-vizes, valamint 120 mg dm−3 Cl− -ot és 525 mg dm−3 

HCO3
−-ot tartalmazó szuszpenziókban  
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F11. ábra: A THIA LED fényforrásokkal való fotokatalitikus átalakítása során mért 

bomlástermékek területjelei MQ vízben, valamint 120 mg dm−3 Cl−-ot és 525 mg dm−3 

HCO3
−-ot tartalmazó szuszpenziókban 

 

F12. ábra: A SMT LED fényforrásokkal való fotokatalitikus átalakítása során mért 

bomlástermékek területjelei 
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F13. ábra: A SMP LED fényforrásokkal való fotokatalitikus átalakítása során mért 

bomlástermékek területjelei 
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13.2. Táblázatok: 

 

F1. Táblázat: A felhasznált vegyszerek, tisztaságuk és gyártójuk/forgalmazójuk 

Vegyszer Tisztaság Gyártó / Forgalmazó 

Titán-dioxid, Aeroxid® P25 (TiO2) 99,5% Acros Organics 

Cink-oxid (ZnO) 80% Sigma Aldrich 

Kumarin (COU) 99% Sigma Aldrich 

3-karboxi-kumarin (3CCA) 99% Sigma Aldrich 

7-hidroxi-kumarin 

(7HO-COU) 

99% Sigma Aldrich 

7-hidroxi-3-karboxi-kumarin (7HO-3CCA) 98% Sigma Aldrich 

Imidakloprid (IMI) 98% VWR 

Tiakloprid (THIA) Analitikai standard Sigma Aldrich 

6-klór-nikotinsav 99% Sigma Aldrich 

1,4-benzokinon (1,4-BQ) 99% Acros Organics 

Sósav (HCl) 99% Sigma Aldrich 

Perklórsav (HClO4) a.r. Molar Chemicals Kft. 

Nátrium-hidroxid (NaOH) 99% Alfa Aesar 

Nátrium-klorid (NaCl) 99% VWR 

Nátrium-fluorid (NaF) 99% Fluka 

Nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3) 99,7% Riedel-de Haen 

Vas(III)-szulfát (Fe2(SO4)3 × nH2O) >98% VWR 

Kálium-oxalát (K2C2O4 × H2O) >98% Reanal 

1,10-fenantrolin >99% Sigma Aldrich 

EDTA-dinátriumsó (EDTA2-) 98% VWR 

Oxálsav 98% Alfa Aesar 

Kálium-klorid (KCl) 99% Reanal 

Kálium-jodid (KI) 99,5% Fluka 

Hangyasav 100% VWR 

Ecetsav 100% VWR 

Kálium-dihidrogén-foszfát (KH2PO3) 99% Sigma 

Dikálium-hidrogén-foszfát (K2HPO3) 99% Fluka 

Foszforsav (H3PO4) a.r. Riedel-de Haen 

Salétromsav (HNO3) a.r. AnalytiCals 

terc-butanol (t-BuOH) 99% Alfa Aesar 

Metanol (MeOH) 99,8% VWR 

Acetonitril (ACN) 99,8% VWR 

Nitrogén (N2) 99.995% Messer Hungarogáz Kft. 

Oxigén (O2) 99.5% Messer Hungarogáz Kft. 

Szintetikus levegő egészségügyi Messer Hungarogáz Kft. 

Dinitrogén-oxid (N2O) egészségügyi Messer Hungarogáz Kft. 
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F2. Táblázat: A vizsgált csapvíz és a biológiai kezelésen átesett kommunális szennyvíz 

mátrixok mért vízanalitikai paraméterei 

Paraméter Csapvíz Biológiailag kezelt szennyvíz 

pH 7,4 7,8 

Vezetőképesség (μS cm−1) 627 1258 

KOI (mg dm−3) 4,2 24,4 

NH4
+−N (mg dm−3) < 0,4 < 0,4 

NO3
− −N (mg dm−3) < 0,7 3,37 

Cl− (mg dm−3) 8,75 120 

Szerves széntartalom (mg dm−3) 0,79 6,9 

HCO3
− (mg dm−3) 73,4 103,4 

 

F3. Táblázat: Az COU és a 3CCA oldatok pH-jának változása TiO2 hozzáadása után 

Oldat pH 
Szuszpenzió pH 

COU 3CCA 

3,0 3,8 3,2 

4,0 n. a. 4,2 

5,5 4,8 n. a. 

7,0 5,8 5,4 

9,0 7,2 6,1 

F4. Táblázat: A COU és a 7HO-COU és relatív reakciósebességei (r0 / r0
ref) NaCl és NaF 

jelenlétében, különböző koncentrációban hozzáadott gyökfogók hozzáadásával 

NaCl 

MeOH r0/r0
REF t-BuOH r0/r0

REF OxA r0/r0
REF 1,4-BQ r0/r0

REF EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

0,12 0,81 0,69 0,08 0,85 0,78 0,01 0,56 0,21 0,08 0,69 0,85 0,05 0,12 0,03 

0,30 0,70 0,81 0,30 0,90 0,80 0,06 0,38 0,29 0,14 0,55 0,72 0,37 0,02 0 

0,58 0,76 0,61 0,47 0,80 0,65 0,25 0,34 0,23 0,41 0,44 0,43 0,74 0,01 0,03 

0,74 0,55 0,47 0,72 0,62 0,47          

0,88 0,39 0,28 0,81 0,48 0,28          

0,94 0,32 0,29 0,90 0,46 0,26          

NaF 

MeOH r0/r0
REF t-BuOH r0/r0

REF OxA r0/r0
REF 1,4-BQ r0/r0

REF EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

R.Gy.K. COU 7HO-

COU 

0,12 0,88 0,94 0,08 0,84 0,86 0,06 0,54 0,49 0,26 1,04 0,64 0,08 0 0 

0,58 0,52 0,61 0,46 0,73 0,70 0,25 0,46 0,32 0,64 0,57 0,52 0,45 0,01 0 

0,88 0,28 0,29 0,81 0,57 0,47       0,80 0,01 0 
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F5. Táblázat: A 3CCA és a 7HO-3CCA relatív reakciósebességei (r0 / r0
ref) NaCl és NaF 

jelenlétében, különböző koncentrációban hozzáadott gyökfogók hozzáadásával 

NaCl 

MeOH r0/r0
REF t-BuOH r0/r0

REF OxA r0/r0
REF 1,4-BQ r0/r0

REF EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-3CCA 

0,16 1,00 0,86 0,11 0,97 0,80 0,01 0,84 0,30 0,11 0,89 1,00 0,05 0 0 

0,66 0,97 0,73 0,55 0,99 0,72 0,08 0,56 0,28 0,19 0,86 0,97 0,37 0 0 

0,90 0,98 0,61 0,86 0,98 0,56 0,32 0,49 0,17 0,38 0,98 1,01 0,74 0 0 

0,95 0,97 0,55 0,92 0,97 0,57    0,81 0,94 1,02    

NaF    

MeOH r0/r0
REF t-BuOH r0/r0

REF OxA r0/r0
REF 1,4-BQ r0/r0

REF EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-

3CCA 

R.Gy.K. 3CCA 7HO-3CCA 

0,16 0,93 0,83 0,11 0,99 0,85 0,01 0,59 0,26 0,32 1,07 0,89 0,08 0 0 

0,66 0,66 0,67 0,55 0,66 0,54 0,08 0,46 0,19 0,71 0,61 0,40 0,45 0,01 0 

0,90 0,31 0,22 0,86 0,41 0,26 0,32 0,43 0,10    0,80 0,01 0 

 

F6. Táblázat: Az IMIDA és a THIA, valamint átalakulásuk során képződő bomlástermékek 

HPLC-MS módszerrel mért retenciós ideje és m/z értéke 

IMIDA THIA 

tR (min) 
m/z [M+H+] 

(AMU) 
Megnevezés tR (min) 

m/z [M+H+] 

(AMU) 
Megnevezés 

4,0 230,0 Im8 4,5 128,1 T5 

4,5 272,0 Im9 7,0 269,1 T7 

7,5 258,0 Im6 12,3 285,1 T3 

8,3 239,0 Im5 19,8 269,0 T1 vagy 2 

8,8 272,0 Im1 vagy Im2 26,9 267,1 T4 

9,1 272,0 Im1 vagy Im2 28,7 253,1 THIA 

10,4 287,9 Im3    

12,1 256,0 IMIDA    

13,7 270,0 Im4    
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F7. Táblázat: Az IMIDA és a THIA relatív reakciósebességei (r0 / r0
ref) különböző 

koncentrációban hozzáadott gyökfogók hozzáadásával 

IMIDA 

R.Gy.K. 

t-BuOH 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

OxA 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

1,4-BQ 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. 

I− 
r0/r0

REF 

0,89 0,27 0,25 0,57 0,56 0,12 0,74 0,06 0,45 0,32 

0,81 0,39 0,01 0,88 0,30 0,26 0,36 0,11 0,30 0,61 

0,46 0,69   0,15 0,46 0,05 0,34 0,09 0,99 

0,08 1,01   0,11 0,61 0,03 0,40   

    0,08 0,63     

THIA 

R.Gy.K. 

t-BuOH 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

OxA 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

1,4-BQ 
r0/r0

REF 
R.Gy.K. 

EDTA2− r0/r0
REF 

R.Gy.K. 

I− 
r0/r0

REF 

0,91 0,15 0,33 0,26 0,56 0,13 0,81 0,01 0,99 0,05 

0,86 0,25 0,09 0,79 0,30 0,31 0,46 0,02 0,96 0,12 

0,55 0,46 0,01 0,82 0,16 0,51 0,04 0,16 0,69 0,23 

0,11 0,88   0,15 0,68   0,31 0,52 

 


