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Az egyre növekvő népesség, a fokozódó ipari és mezőgazdasági termelés jelentősen 

terheli vízkészleteinket. Hazánkban a legelterjedtebb az eleveniszapos szennyvíztisztítás. 

Hátránya, hogy a perzisztens vegyületek esetenként nem távolíthatóak el hatékonyan. Ezért 

fontos a kémiai úton végrehajtott víztisztítási technológiák fejlesztése, majd gyakorlati 

alkalmazásuk. Az utóbbi évtizedekben kidolgozott, úgynevezett nagyhatékonyságú oxidációs 

eljárások közös alapja, hogy fotolízissel vagy kémiai úton nagy reakciókészségű gyököket 

állítanak elő. A heterogén fotokatalízis alkalmazása mellett szól, hogy a szennyezések számos 

esetben a természetben is fotokémiai reakciókban bomlanak le. Az elmúlt fél évszázadban  

fotokatalizátorként leggyakrabban a TiO2-ot alkalmazták. E környezetbarát félvezető erős 

fotooxidációs képességgel rendelkezik, valamint kémiai stabilitása is figyelemre méltó. Hátránya, 

hogy széles a tiltott sávja, s emiatt csak UV fénnyel gerjeszthető. Az elmúlt néhány évtizedben 

széleskörű kutatás folyt annak érdekében, hogy a titán-dioxidot úgy módosítsák, hogy az a 

láthatótartományban is aktív legyen [1]. Egyik lehetséges eljárás, ha módosítjuk a katalizátor 

kristályrácsát; e célra főként valamilyen fémet használnak, de nemfémes elemekkel is 

adalékolható. Leggyakrabban a p-mező elemei közül a bór, a szén, a nitrogén, ritkábban a 

fluor vegyületeivel módosítják a katalizátort. A tiltott sávban új energiasávok kialakulása 

várható, melyek a töltés-rekombinációhoz szükséges időt növelik, illetve az alacsonyabb 

energiájú foton elnyelését is elősegítik, s ennek következtében a katalizátor a látható 

tartományban is fotoaktívvá válhat [2].  

  Nitrogénnel és fluorral módosított katalizátorokat állítottunk elő szolvotermális kezeléssel 

kombinált szol-gél módszerrel. TiO2 prekurzorként titán(IV)-izopropoxidot használtunk, N-

forrásként karbamidot, míg F-tartalmú reagensként ammónium-fluoridot vittünk be a 

rendszerbe. A lebontási kísérletekben oxálsav fotodegradációját vizsgáltuk ultraibolya és 

látható tartományban. A fotoindukált folyamatban képződő hidroxilgyökök mennyiségét 

kumarin gyökbefogóval határoztuk meg. 

Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, hogy bár a szol-gél eljárással készült TiO2 

katalizátor aktivitása kisebb, mint a Degussa P25 katalizátoré, ugyanakkor a N-t és F-t 

egyaránt tartalmazó katalizátor aktivitása nagyobb, mint a standard katalizátoré az UV 

tartományban. Látható tartományban a fotoaktivitásuk csekély mértékű.  
 

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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