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Összefoglaló  

Kutatócsoportunk az Ag-TiO2 katalizátoros heterogén fotokatalízis ózonizációval való kombinálhatóságát 

vizsgálta. Eredményeink alapján a két módszer együttes alkalmazásával jó fotodegradációs eredmények érhetőek 

el, azonban a gyakorlati alkalmazás során figyelembe kell venni az ezüst átalakulását is. 

Summary 
We studied the potential of combining ozonation with heterogeneous photocatalysis if the catalyst is Ag-TiO2. 

Based on our recent investigation the previously mentioned two method can be used together with great results, 

although in practical application the transformation and mobility of silver should be noted. 

 

 

A heterogén fotokatalízis hatékonysága nemcsak a katalizátor felületi módosításával, hanem más 

nagyhatékonyságú oxidációs módszerek kombinálásával is növelhető. E lehetőségeket vizsgáltuk a 

benzolszulfonsav és a 4-hidroxi-benzolszulfonsav fotodegradációjával különböző kísérleti körülmények között, s 

meghatároztuk a modellvegyületek bomlási mechanizmusát is [1,2]. Ag-TiO2 alkalmazásakor megnő a vizsgált 

vegyületek hidroxileződési sebessége, de a szerves széntartalom csökkenési sebessége nem változik, azaz a 

felületmódosítás hatására csak a hidroxilgyökök képződési sebessége nő meg, míg az aromás gyűrű felnyitásáért 

felelős aktív részecskéké nem. A heterogén fotokatalízis és az ózonizálás együttes alkalmazásakor mind a 

modellvegyületek hidroxileződése, mind pedig a köztitermékek bomlása gyors folyamat. Ésszerűnek tűnt az Ag-

TiO2-os heterogén fotokatalízist ózonizálással kombinálni, ezáltal a módosított katalizátorral a köztitermékek 

képződése növelhető, míg az ózonizációval gyors lebontásuk is megvalósítható. 

Eredményeink igazolták elképzeléseinket, ugyanakkor az eljárás korlátai is körvonalazódtak. Az oldat 

fázisban az elektrondonor vegyületek koncentrációjának lecsökkenésekor az ózon a katalizátoron megkötődött 

ezüstöt oxidálja, megnő az ezüstion-koncentráció a folyadékfázisban. A probléma könnyen kezelhető, ha a 

degradációs folyamat befejeztével a fémionokat bevilágítással újból leválasztjuk a katalizátor felületére. 

 
A kutatás anyagi hátterét a GINOP-2.3.2-15-2016-00016 és az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 pályázatok 

biztosították. 
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