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1. Bevezetés és célkitűzés 

A nanokristályos titán-dioxid napjaink anyagtudományának homlokterében áll, 

mivel számos olyan ígéretes felhasználási területe van, amely hozzájárul az emberi élet 

minőségének javításához. Ilyen például a sebészeti implantátumokban vagy 

napelemekben való alkalmazás. A különböző felhasználási területek eltérő fizikai és 

kémiai tulajdonságokat igényelnek, amelyeket a megfelelő kristályszerkezet, 

szemcseméret és alak megválasztásával lehet elérni (a titán-dioxidnak sokféle kristályos 

módosulata van). Következésképpen a nanokristályos titán-dioxid alkalmazása 

szempontjából fontos az előállítási körülmények, a szerkezet és a tulajdonságok közötti 

kapcsolat megismerése. 

Nanokristályosnak (vagy pontosabban nanoszerkezetűnek) akkor nevezzük a 

titán-dioxidot, ha mérete legalább egy térbeli irányban kisebb, mint 100 nm. Kutatási 

célom az előállítási hőmérséklet hatásának vizsgálata nanokristályos TiO2 

kristályszerkezetére, szemcséinek méretére és alakjára. Az anyagot egyiptomi 

partnerünk hidrotermikus reakcióval állította elő két különböző hőmérsékleten, 130 és 

200 °C-on. A kapott porminták kristályos fázisösszetételét először röntgendiffrakcióval 

vizsgáltam, majd meghatároztam a különböző fázisok arányát az előállítási hőmérséklet 

függvényében. A nanokristályos szemcsék átlagos méretét röntgendiffrakciós 

vonalprofil analízissel vizsgáltam. A kapott értékeket összehasonlítottam transzmissziós 

elektronmikroszkóppal meghatározott szemcseméretekkel. Az elektronmikroszkópos 

vizsgálatok ezen kívül fényt derítettek arra is, hogy a szemcsék alakja hogyan függ az 

előállítási hőmérséklettől. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A titán-dioxid szerkezeti formái 

A természetben leggyakrabban előforduló kristályos titán-dioxidnak két fajtája 

van: a rutil és az anatáz. Mind a rutil, mind pedig az anatáz tetragonális 

kristályszerkezettel rendelkezik, de a szerkezetüket felépítő cellák eltérőek, ahogy azt az 

1. ábra mutatja.. A cellát jellemző élhosszak értékei rutil esetében: a = b = 0,46 nm és 

c = 0,30 nm; anatáznál pedig: a = b = 0,38 nm és c = 0,95 nm [Dastjerdi és Montazer, 

2010]. 

 

1. ábra. A titán-dioxid két leggyakrabban előforduló szerkezetének cellája sematikusan: 

(A) rutil, (B) anatáz. Az ábrán a piros szín jelöli az oxigént, a szürke pedig a titánt 

[Austin és Lim, 2008]. 

Ezeken kívűl egyéb kristályszerkezet is kialakulhat titán-dioxidban, mint például 

az ortorombos szerkezetű brookit vagy a szintetikus úton előállított β-TiO2, amely 

monoklin szerkezetű. Az utóbbi szerkezetre jellemző, hogy a „c” tengely és az „ab”-sík 

által bezárt szög nagyobb, mint 90° (107,36°). Ehhez a szerkezethez a következő 

élhosszakkal rendelkező cella tartozik: a = 1,22 nm; b = 0,37 nm; c = 0,65 nm (lásd 

2. ábra). 
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2. ábra. A β-TiO2 szerkezete különböző nézetekből. Az oktaéderek a szerkezetet 

felépítő TiO6 egységeket mutatják, míg a cella vékony vonallal van jelölve 

[Xu et al., 2012]. 

 A szerkezeti cellák összekapcsolódásával különböző morfológiájú 

nanoszemcsék tudnak kialakulni a titán-dioxidban. Lehetnek lapok, szalagok, szálak 

vagy rudak, valamint üreges szerkezetű csövek. Ezek a csövek létrehozhatóak egy 

hordozó anyag felületén, ahol a csövek hossztengelye merőleges a hordozóra. Attól 

függöen, hogy ezek a csövek milyen hosszúságúak, illetve vastagságúak, tovább 

csoportosíthatók. Nanopórusos titán-dioxidról beszélünk, ha a csövek fala vastagabb, 

vagyis a belső és külső átmérő között viszonylag nagy különbség van, míg nanocsőnek 

hívjuk, ha a fal keskenyebb, azaz a belső és a külső átmérő között kicsi a különbség. 

Kialakíthatóak duplafalú csövek, vagy éppen olyanok, amelyek felszínéhez, arra 

merőlegesen, magánál a csőnél jóval vékonyabb és kisebb nanoszálak kötődnek. A 

3. ábra a különböző alakú titán-dioxidra mutat példákat [Roy et al., 2011]. 
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3. ábra. Titán-dioxid nanocső módosulatok. A (b) képen az előállításnál használt 

elektrolitban lévő vízmennyiség van feltüntetve [Roy et al., 2011]. 

A keletkezési − illetve mesterséges esetben az előállítási – körülmények 

jelentősen befolyásolják a kialakuló szemcsék alakját. 

2.2. Előállítási módszerek és körülmények 

 A titán-dioxid nanocsöveknek többféle előállítási módja is van, mint pl. a 

másolásos technikák vagy az elektrokémiai eljárás. Ezek között érdemes megemlíteni a 

kémiai és a hidrotermikus módszereket. Mindkét eljárás során a por állagú kiindulási 

anyagot (általában anatáz vagy rutil, vagy ezek változó arányú keveréke) különböző 

hőmérsékleten, nyomáson és eltérő ideig kezelik. A kémiai eljárás során légköri nyomás 

mellett, szobahőmérsékleten különféle kémiai reakciók segítségével hozzák létre az 

anyag végső stuktúráját. A hidrotermikus eljárásnál a kiindulási titán-dioxid por 

átalakítását lezárt autoklávban végzik. Az autokláv lehetővé teszi, hogy az átalakulás 

magasabb hőmérsékleten (akár többszáz Celsius-fok) és a légkörinél nagyobb 

nyomáson menjen végbe (p > 1 bar). 
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 Mindkét technikánál még az átalakulás előtt szokás az anyagot nátrium-

hidroxiddal kezelni. A reakció jellemzően 12 óránál hosszabb ideig zajlik. Mindkét 

eljárás esetében alkalmaznak valamiféle utókezelést. Ez általában azt jelenti, hogy a 

kialakult anyagot átmossák. A mosás történhet desztillált vízzel vagy valamilyen savval 

(pl.: sósav, salétromsav), illetve ezek egymásutáni alkalmazásával. Az 1. táblázat 

néhány példát mutat a különböző előállítási körülmények között kialakult fázisokra. A 

felsorolt esetek mindegyikében anatáz volt a kiindulási por anyaga, 

hidrotermikus eljárást alkalmaztak és a minták NaOH-dal voltak kezelve. Az itt 

szereplő anyagok mindegyikénél nanocső struktúra alakult ki. Az egyezőség miatt ezt a 

táblázatban nem tüntettem fel. A kísérleti tapasztalatokra alapozott elmélet alapján a 

hidrotermikus folyamat során a nanöcsövek úgy keletkeznek, hogy az anatáz TiO6 

egységekre esik szét, amelyek a nanocső növekedése során építőkövekként 

hasznosulnak [Hodos, 2007; Kukovecz et al., 2005]. 

1. táblázat. Az eltérő előállítási körülmények hatására létrejövő különböző nanocső 

szerkezetek [Tsai és Teng, 2006]. 

Előállítási hőmérséklet 
[°C] 

Előállítási idő 
[óra] 

Utókezelésnél 
felhasznált anyag Keletkezett fázis 

110 20 HCl + H2O anatáz 
110 20 HNO3 + H2O anatáz 
130 24 H2O + HCl titanát 
130 72 HCl + H2O H/Na-titanát 
150 20 H2O H/Na-titanát 
150 48 H2O + HCl titanát 
150 72 HCl + H2O H/Na-titanát 
180 24 HCl + H2O H/Na-titanát 

 Az 1. táblázatból látható, hogy ez előállítási folyamat végterméke sokszor 

titanát, amelynek a kristályrácsába a titánon és az oxigénen kívűl hidrogén és víz is 

beépülhet (pl.: H2Ti4O9•H2O). A hidrogén/nátrium-titanát esetében a kristályrácsba 

hidrogén és/vagy nátrium épül be (pl.: (H,Na)2Ti3O7) [Tsai és Teng, 2006]. 

 A titán-dioxid nanocső szerkezet kialakítható a kémiai eljárások során is. Erre is 

számos különféle módszer született, amelyek közül a leggyakrabban használtak a 

különféle elektrokémiai eljárások, melyek az elektromos áram hatására bekövetkező 
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oxidácón és az oldódáson alapszanak. Ezekben közös, hogy egy fémen (jelen esetben 

titánon) oxidréteget hoznak létre valamilyen elektrolitban, és a különböző ionok 

vándorlásának hatására alakulnak ki a nanocsövek. 

 A nanocsövek nem tudnak közvetlenül a fémen kialakulni, ezért először létre 

kell hozni egy oxidréteget, majd ebből a rétegből lehet kioldani az ionokat. Először csak 

kisebb gödrök keletkeznek az oxidréteg felszínén, majd ezek kezdenek el mélyülni, 

kialakulnak a pórusok, majd ezek tovább növekednek, és kialakulnak a csövek 

[Brammer et al., 2011]. Az elektrolit gyakran fluorid tartalmú. Ezt az esetet szemlélteti 

a 4. ábra a konkrétan lezajló kémiai reakciók nélkül. 

 

4. ábra. Nanocső kialakulása fluorid tartalmú elektronlit esetén. (a) titán fólia; (b) a 

titán felületén kialakul az oxidréteg; (c) nanopórusok megjelenése a kémiai beoldódás 

hatására; (d) csövek kialakulása [Lee et al., 2015]. 

 Tovább csoportosíthatjuk az előállítási módszereket annak alapján, hogy milyen 

hosszúságú csövet kapunk végeredményül. Az elsőgenerációs nanocsövenél még csak 

0,5 μm hosszúságú csöveket sikerült előállítani, míg a harmadik generációsoknál a 

hossz az 1000 μm-t is elérheti [Regonini et al., 2013]. 

2.3. A felhasználás környezeti vonatkozásai 

A kristályos titán-dioxidnak számos felhasználási módja van. Köszönhető ez 

annak, hogy viszonylag olcsón előállítható, stabil vegyület, nem toxikus sem a 

környezet sem az emberi szervezet számára. Ennek ékes bizonyítéka, hogy az 

élelmiszeriparban is felhasználják fehér színezőanyagként (az Európai Unióban 

elfogadott élelmiszeripari adalékanyag-listáján E171 kóddal szerepel), mivel vízben 

nem oldódik, az emberi szervezeten emésztetlenül áthalad. Ezen kívűl szintén 

felhasználják színezőanyagként festékekben, illetve kozmetikumokban, mint például a 

naptejekben, ahol fotokatalitikus tulajdonságait használják ki az UV-sugarakkal 

szemben. 
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Környezetvédelmi szempontból az alternatív energiaforrások növekvő 

használata lenne az ideális (mint például a nap-, szél-, víz-, geotermikus energia). Ehhez 

feltétlenül szükséges az alternatív energia termelésében felhasznált eszközök fejlesztése. 

Ilyen eszközök közé tartoznak a napelemek is, amelyekbe a titán-dioxidot félvezető 

rétegként építik be, itt is kihasználva fotokatalitikus tulajdonságait, amelyek a 

leghatékonyabban akkor érvényesülnek, ha az anatáz és a β-TiO2 fázist vegyesen 

használják fel. A félvezető titán-dioxid tiltott sávjának szélessége ~3 eV, amelyet kis 

mértékben befolyásol a szerkezete is. A fotokatalitikus folyamat során a beeső 

fényfoton a titán-dioxidban elektron-lyuk párt hoz létre, amelyeket felhasználhatunk az 

anyag felületén lezajló kémiai reakciókban [Matsuda et al., 2013]. Az 5. ábrán egy 

festékbevonatú napelemcella sematikus ábrája látható. 

 

5. ábra. TiO2 nanocsöveket tartalmazó napelemcella sematikus ábrája. Az ábrán 

a „TCO” (az angol „transparent conductive oxide” kifejezésből) átlátszó vezető oxid 

rövidítést jelenti [Wang et al., 2014]. 

A titán-dioxid fotokatalitikus tulajdonsága révén hatékonyan alkalmazható 

veszélyes gázok elbontására vagy szennyezett vizek ártalmatlanítására, így jelentős 

szerepe van a környezetvédelemben. Mivel a katalitikus hatás a felületen érvényesül, 

ezért nagy erénye a nanoszerkezetű titán-dioxidnak, hogy igen nagy, 210 m2/g fajlagos 

felülettel rendelkezik [Xu et al., 2012]. 

A titán-dioxidot pozitív tulajdonságai révén az orvostudomány is gyakran 

felhasználja. Mivel nem toxikus, használható implantátumként, vagyis szükség esetén 

beültethető az élő szervezetbe. Implantátumokként felhasználják fogászati kezeléseknél, 
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csontok, izületek helyettesítésénél. Használható rögzítőelemként (csavar, lemez) a 

csontok egybentartásához (például: agyműtétek után a koponyacsontok rögzítésére), de 

alapanyaga lehet szívritmusszabályozóknak is [Tan et al., 2012]. 

Ezen felül a fotokatalitikus folyamatokból származó reakcióképes molekulák 

(például: hidroxilgyök) fertőtlenítőszerként is alkalmazhatóak [Byrne et al., 2015]. A 

titán-dioxid antibakteriális hatása ennek révén úgy nyílvánul meg, hogy a 

fotokatalízisben keletkezhetnek olyan molekulák, melyek képesek a baktériumok 

sejtfalát alkotó anyagot szétbontani. Ezt az antibakteriális tulajdonságát használják ki 

akkor is, amikor (az ezüst mellett) titán-dioxidot is alkalmaznak orvosi eszközök, 

bútorok bevonására [Kubacka et al., 2014]. 
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3. Vizsgálati módszerek 

3.1. Mintaelőállítás 

 A South Valley University (Qena, Egyiptom) munkatársai nanoszerkezetű titán-

dioxidot állítottak elő hidrotermikus eljárással. Ennek során TiO2 port összekevertek 

NaOH-dal, majd ezt a keveréket 24 órára autoklávba helyezték, két különböző 

hőmérsékletre: 130 °C-ra valamint 200 °C-ra. Így kétfajta mintát kaptak. Ezeket 

visszahűtötték szobahőmérsékletre, átszűrték, majd néhány alkalommal desztillált vízzel 

átmosták. Ezt követően a mintákat sósav vizes oldatával mosták át (pH = 1,6), majd 

ismételten desztillált vízzel, mindaddig, míg a pH vissza nem állt 7-es értékűre. Végső 

lépésként a mintákat 400 °C-on szárították. A két mintát az autoklávban alkalmazott 

hőmérsékletről neveztük el TNT130-nak illetve TNT200-nak. Mindkét minta fehér 

színű és por állagú volt. A 6. ábra a TNT130-as mintáról készült fényképet mutat. 

 

6. ábra. A TNT130-as minta. 

3.2. Fázisazonosítás röntgen pordiffrakcióval 

3.2.1. A pordiffrakció elve 

A két minta kristályos fázisösszetételét röntgen pordiffrakcióval vizsgáltam. A 

röntgendiffrakció során a kristályrácsról szóródó sugárzást detektáljuk, majd az 

intenzitás maximumok helyzetéből és relatív erősségéből következtetünk a kristály 

szerkezetére. 
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A kristályos anyagban a rácspontokat tartalmazó síkokat rácssíkoknak nevezzük. 

A párhuzamos és egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő rácssíkok halmazát 

rácssíkseregnek hívjuk. Egy-egy rácssíksereget a hozzájuk tartozó Miller-indexekkel 

azonosíthatunk, amely nem más, mint egy egész számokból álló számhármas, amit 

általánosan a h, k és l betűkkel jelölünk. A diffrakció egyszerűen leírható úgy, mintha a 

röntgensugárzás a rácssíkokról verődne vissza az optikában megszokott visszaverődési 

törvény szerint, ahogy azt a 7. ábra szemlélteti. 

A diffrakciós eljárások során az egyik legtöbbet használt összefüggés a Bragg-

egyenlet: 

 , (1) 

ahol dhkl a (hkl) Miller-indexű rácssíksereg síkjai közötti távolság, λ az alkalmazott 

monokromatikus röntgensugárzás hullámhossza és θ a beeső és a szórt sugárzás által 

bezárt szög fele. Az egyenlet azt adja meg, hogy adott λ hullámhosszú 

röntgensugárzásnál, illetve dhkl rácssíktávolságnál, a besugárzási irányhoz viszonyítva, 

mekkora 2θ szögértéknél kapjuk meg az adott síkseregről szóródott sugárzás intenzitás-

maximumát. Érdemes megjegyezni, hogy az összes intenzítás-maximumot úgy kapjuk 

meg, hogy a Bragg-egyenletben a dhkl helyébe nemcsak a valódi rácssíktávolságokat, 

hanem azok egész számokkal vett törtrészeit is behelyettesítjük. A minta körül mérhető 

szórt sugárzás intenzításeloszlását diffraktogramnak nevezzük. Pordiffrakció esetén a 

besugárzott térfogatban jelentős mennyiségű kristályszemcse található, amelyek 

véletlenszerű orintációban helyezkednek el. Ilyen esetben a diffraktogramon a minta 

forgatása nélkül is megkapjuk az összes szerkezetre jellemző diffrakciós csúcsot. 

 

7. ábra. A Bragg-egyenlet szemléltetése. 

dhkl: rácssíktávolság; θ: szóródási szög. 
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3.2.2. A pordiffraktométer felépítése és működése 

A 8. ábra a méréseimhez használt Philips Xpert típusú pordiffraktométert 

mutatja. A röntgencsőben (sugárforrás) található katódból (anyaga volfrám) elektronok 

lépnek ki, amelyek a vákuumban a nagy feszülség miatt felgyorsulnak és az anódnak 

(anyaga réz) ütköznek, melyből ennek hatására kétféle sugárzás távozik. Egyik a 

fékezési sugárzás, amelynek spektruma folytonos, de mivel a méréshez 

monokromatikus nyaláb szükséges, ezért ezt a berendezésben található monkromátor 

kristály segítségével kiszűrjük. Másik pedig az anód anyagára jellemző karakterisztikus 

sugárzás, amelyben a legerősebb komponens az úgynevezett Kα sugárzás. Ez az 

anódban az L→K héjak közötti elektronátmenet következtében létrejövő sugárzás. 

 

8. ábra. Az általam használt Philips Xpert típusú röntgendiffraktométer. 

A pordiffraktométer elvi felépítése a 9. ábrán látható. A mintára divergens 

nyaláb esik. A fókuszáló kör (a fókuszon (F), a minta közepén (S) és az R2 résen 

átmenő kör) egy körívet metsz ki a mintából, melynek pontjaiból szóródó sugárzás 

egyszerre jut a detektorba. Ahhoz, hogy ez a körív maximális legyen (vagyis, hogy a 

legnagyobb legyen a detektált intenzitás), a minta síkjának a fókuszáló körre kell 

illeszkednie. Ehhez a legjobb módszer az un. θ-2θ elrendezés: amikor a detektor 2θ 

szögben áll a beeső nyalábhoz képest, a minta síkja és a beeső nyaláb közötti szög θ. 

Ilyen elrendezésnél azok a visszaszórt sugarak jutnak a detektorba, melyek a minta 

felületével közel párhuzamos rácssíkokról szóródnak. A szemcsék véletlenszerű állása 

miatt pormintánál a lehetséges rácssíkok mindegyike előfordul párhuzamosan a minta 

felületével. 
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9. ábra. A pordiffraktométer elméleti felépítése: 

D: detektor; M: monokromátor; SR: Soller-rés; R1, R2, R3: rések; 

k: a szórt röntgensugárzás irányát jelző vektor; S: mintatartó; SZ: szűrő; F: sugárforrás. 

Ahhoz, hogy egy rácssíksereghez csak egy csúcs tartozzon a diffraktogramon az 

szükséges, hogy a detektorba monokromatikus sugárzás érkezzen. Az általam használt 

diffraktométer esetén ez a réz Kα sugárzása (hullámhossz: λCuKα = 0,15418 nm). A más 

hullámhosszú sugarak eltávolításához az anódnál eggyel kisebb rendszámú szűrőt (réz 

anód esetén ez nikkel szűrőt jelent) és monokromátort (grafitkristály) használtunk. 

Érdemes megjegyezni, hogy a CuKα sugárzás valójában két nagyon közeli 

hullámhosszú karakterisztikus sugárzást tartalmaz: CuKα1 (hullámhossz: 0,15406 nm) és 

CuKα2 (hullámhossz: 0,15444 nm) sugárzásokat. Az általam vizsgált nanoszerkezetű 

anyagok esetén a diffrakciós csúcsok jelentős szélessége miatt ezek nem választhatók 

szét a diffraktogramon. 

A detektorba érkező röntgenfotonok az ott lévő argon-metán gázkeveréket 

ionizálják. A keletkezett elektron-ion párok által keltett elektromos impulzust 

számítógépes rendszer segítségével lehet feldolgozni. Szintén ez segít minket a 

különböző mérési paraméterek beállításában is, mint például, hogy mekkora legyen a 

vizsgált 2θ szögtartomány, a detektor lépéstávolsága (azaz a szögfelbontás a 

diffraktogramon) és a mérési idő (a detektor mennyi ideig gyűjtse a röntgenfotonokat 

egy adott pozícióban) [Gubicza és Zsoldos, 2013]. 
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3.2.3. A mérés menete, adatfeldolgozás 

A mérés során a mintatartó forog (θ-2θ elrendezés, lásd fentebb), így ahhoz, 

hogy a por állagú minta ne essen le, etilalkohollal szuszpenziót készítettünk belőle, amit 

egy üveg tárgylemezre helyeztük. Ez a levegőn hamar beszáradt, így a minta stabilan 

rajta maradt a mintatartóként funkcionáló üveglemezen. Az üveg jól használható 

mintatartóként a röntgendiffraktométeres méréseknél, mert amorf anyag, így róla nem 

jelennek meg éles csúcsok a mérés során kapott diffraktogramon. A vizsgált 2θ 

szögtartomány 20 és 120 fok között volt. A detektor 0,03 fokonként lépett és egy 

pozícióban 20 másodpercig gyűjtötte a röntgenfotonokat. Így egy mérés egy napig 

tartott. 

A nyers adatokat .rd kiterjesztésű fájlként kapjuk meg, ezeket kell átkonvertálni 

.dat-fájllá, hogy utána az Origin program segítségével ábrázolhassuk, valamint 

kiértékelhessük őket. Az ábrázolásnál kapott diffraktogram vízszintes tengelyén a 2θ 

szögértékekeket tüntetjük fel, a függőleges tengelyen pedig az ezekhez tartozó 

intenzitásokat. Minden egyes intenzitásmaximum (csúcs) egy-egy hkl számhármassal 

jellemezhető rácssíkseregnek feleltethető meg. 

A kristályszerkezetre jellemző, hogy a diffrakciós csúcsok hol jelennek meg, így 

ha azonosítani szeretnénk a megmért anyagunkat, legelőször is az intenitás 

maximumokhoz tartozó 2θ értékeket kell meghatároznunk, ami történhet manuálisan 

vagy pedig illesztéses módszerrel. Amennyiben manuális úton próbáljuk meg 

meghatározni a csúcsok maximumához tartozó szögértéket, érdemes azt úgy végezni, 

hogy nem közvetlenül a maximumpontra kattintunk, hanem a lecsengő részek közé, így 

pontosabb értéket kaphatunk, mivel maga a mérés zajos, ami nehezítheti a 

maximumpont szemmel történő meghatározását. 

Illesztéses módszer alkalmazásánál az Origin program segítségével illesztünk a 

diffrakciós csúcsra valamilyen analitikus görbét (pl. Lorentz-, vagy Gauss-görbét), és 

így tudjuk meg a maximumhoz tartozó szöget. Ez a módszer időigényesebb, de 

lényegesen pontosan, kiváltképp abban az esetben, amikor átlapoló csúcsaink vannak, 

és szemmel nehezen tudnánk meghatározni külön-külön a csúcsok maximumait. 

Ilyenkor lehetőségünk van rá, hogy több görbét illesszünk egyidejűleg ugyanarra a 

csúcsra/csúcsokra, így kapva meg a keresett paramétereket. A 10. ábra a TNT130-as 

minta esetén szemlélteti a csúcsszétválasztást Lorentz görbék segítségével. 
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10. ábra. A TNT130-as minta első csúcsának szétválasztása háttérlevágás után két 

Lorentz függvény illesztésével. A baloldali kisebb csúcs a β-TiO2-é, a jobboldali 

magasabb pedig az anatázé. 

A mérés zajossága, illetve bizonytalansága miatt azokat a csúcsokat, amik 

intenzitása igen alacsony a többi csúcshoz viszonyítva, vagy sejthetően akár 3 vagy több 

csúcsot is magukba foglalhatnak, az adatok kiértékelése során nem vesszük figyelembe. 

3.2.4. Fázisazonosítás 

A diffraktogramról leolvasható 2θ értékeket megállapítása után állhatunk neki 

meghatározni az ezekhez tartozó fázisokat. Ehhez nyújt segítséget az Internaional 

Centre for Diffraction Data által létrehozott Powder Diffraction Files nevű adatbázis 

(ICDD PDF) [Gubicza és Zsoldos, 2013]. 

Az adatbázisban különféle keresési feltételeket állíthatunk be. Ilyen lehet 

például, ha megadjuk a három legnagyobb intenzitáshoz tartozó reflexió pozícióját (dhkl, 

amit a 2θ értkből számíthatunk a Bragg-egyenlet segítségével), de – amennyiben tudjuk 

– megadhatjuk a vizsgált anyagot felépítő kémiai elemeket és azok arányát is. 

Eredményül diffrakciós kártyákat kapunk, melyek rendelkeznek egy azonosító 

számmal, hogy könnyen visszakereshetőek legyenek. 

Egy-egy kristályos fázist leíró kártyán fel vannak tüntetve - többek között - a 

rácsparaméterek, valamint a dhkl értékeket, melyeket a mérés során használt hullámhossz 

beállításával átkonvertálhatunk 2θ értékekké. 
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Ezután már csak össze kell hasonlítani a kártyán szereplő 2θ értékeket a 

diffraktogramon szereplőkkel. Amennyiben az általunk mért értékek között fellelhető az 

összes olyan, amelynek relatív intenzitása a kártyán >10% (a legerősebb csúcs 

intenzításához képest), kijelenthetjük, hogy az anyagunk tartalmazza az adott kristályos 

fázist. Megjegyzem, hogy a mérés hibájából adódóan a 2θ értékeket csak két tizedesjegy 

pontosságra határozzuk meg. 

A kiértékelés során végül két kártyára volt szükségünk: az anatázéra 

(nyílvántartási száma: 21-1272) és a β-TiO2-éra (nyilvántartási száma: 46-1238), amiket 

a 11. és 12. ábrákon mutatok be. 

 

11. ábra. Az anatáz diffrakciós kártyája. 
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12. ábra. A β-TiO2 diffrakciós kártyája. 

3.3. A szemcseszerkezet vizsgálata röntgen vonalprofil analízissel 

A vonalprofil analízis lényege, hogy a diffrakciós csúcsok alakjából 

meghatározzuk a mintánkban található szemcsék méretét és a kristályszemcsékben 

található esetleges rácshibák típusát és azok mennyiségét. 
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Ezeknél a vizsgálatoknál a legegyszerűbb, ha a csúcsok félértékszélességét 

(rövidítve: FWHM, az angol „full width at half maximum” kifejezésből) használjuk fel 

a számításainkban: 

 , (2) 

ahol Δ2θ a csúcs szélessége radiánban a magasság felénél, λ pedig a rötgensugárzás 

hullámhossza. 

A vonalszélesedést két fő komponens okozza: maga a kristályszemcsék mérete 

és a szemcséket felépítő kristályrácsban található hibák okozta rácsdeformáció. Ezeken 

felül minden csúcsnál egy további szélesedést okoz maga a mérőberendezés is (ennek 

részleteit lásd később). A szemcsemérettől és a rácsdeformációtól származó 

szélesedések (  és ) összeadódnak, így a csúcs mért 

félértékszélessége a következőképpen adható meg [Gubicza, 2014]: 

 , (3) 

ahol D a szemcseméretet, ε a rácsdeformációt, g pedig a diffrakciós vektor nagyságát 

jelöli. A diffrakciós vektor a hkl síkra merőleges vektor, amelynek hossza a következő 

képlettel határozható meg: 

 . (4) 

3.3.1. A vonalprofil mérések kivitelezése 

A szemcseméreten és a rácsdeformáción kívül a röntgendiffrakciós berendezés 

önmaga is hozzájárul a diffrakciós vonalak kiszélesedéséhez. Ezt a hatást instrumentális 

szélesedésnek hívják, ami függ a röntgenyaláb szélességétől és divergenciájától, 

hullámhossz-spektrumának szélességétől, a minta röntgen-abszorpciójától, egyéb 

tényezőktől. Ha a szemcsemérettől és a rácsdeformációtól származó vonalszélesedés 

jóval kisebb, mint az instrumentális szélesedés, akkor a vonalprofil kiértékelés nagyon 

bizonytalaná válik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy adott berendezésnél az 

instrumentális szélesedés behatárolja a mérhető legnagyobb szemcseméretet és a 

legkisebb rácsdeformációt. Következésképpen a röntgen vonalprofilok mérését érdemes 

a lehető legkisebb instrumentális szélesedéssel rendelkező berendezéssel megmérni. A 

mi esetünkben ez egy Rigaku gyártmányú RA-MultiMax9 röntgen sugárforrás volt, 

amelynek instrumentális szélesedése 0,05° az általunk alkalmazott 200 mm-es minta-
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detektor távolságnál. Ez az instrumentális szélesedés fele akkora, mint a 

fázisazonosításnál használt Philips Xpert típusú berendezésé. Ezen kívül, az RA-

MultiMax9-nél a nyaláb jobb monokromatizáltsága miatt a röntgenspektrumban csak a 

CuKα1 sugárzás jelenik meg. Az Xpert készüléknél a nyalábban a két közeli 

hullámhosszú CuKα1 és CuKα2 komponens egyaránt megtalálható, ami szintén nehezíti 

a vonalprofil kiértékelését. Az RA-MultiMax9 berendezésről készült fénykép látható a 

13. ábrán. 

 

13.ábra. Az általunk használt Rigaku RA-MultiMax9 típusú készülék. 

Egy-egy minta mérése 7 napig tartott annak érdekében, hogy minél nagyobb 

legyen a jel/zaj arány. A diffrakciós gyűrűket „Imaging Plate” (IP) detektorokon 

rögzítettük. Egy ilyen mérés eredményét mutatja a 14. ábra a TNT130 minta esetén. A 

gyűrűk mentén az intenzítást összeintegrálva megkaptam a diffrakciós csúcsokat, 

amelyek összefűzésével elkészítettem a diffraktogramot. 

 

14. ábra. A TNT130-as minta mérése során detektált Debye-Sherrer gyűrűk. 
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3.3.2. A vonalprofilok kiértékelése Williamson-Hall módszerrel 

Williamson-Hall módszer esetén a különböző Miller-indexű csúcsok 

félértékszélességét ábrázoljuk a g diffrakciós vektor függvényében. Az FWHM és a g 

értékeit a (2) illetve a (4) képlettel számoltam ki. A (3) összefüggés alapján a 

Williamson-Hall ábrán a pontokra illesztett egyenes tengelymetszetéből és 

meredekségéből meghatározhatók a D szemcseméret és az ε rácsdeformáció értékei. 

Amennyiben a mintánkat egyforma méretű ideális gömb alakú szemcsék 

alkotnák, a diffraktogramon lévő csúcsok FWHM értékei egyformák lennének, így az 

ábrázolt pontokra illesztett egyenes vízszintesen lenne. Ha található a kristályrácsban 

valamiféle rácsdeformáció, akkor a számított értékeinkből kapott ábra egy monoton 

növekvő függvény képét mutatná. 

3.4. Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok 

A szemcsék méretét és alakját transzmissziós elektronmikroszkópiával (TEM) 

vizsgáltuk. A méréseket Dr. Lábár János (MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 

Kutatóintézet) végezte. A "száraz por" formában kapott mintát desztillált vízben 

ultrahanggal diszpergáltuk, majd rézrácsra kifeszített vékony (10 nm-nél kisebb 

vastagságú) szénhártyára cseppentettük. A felvételeket 300 kV-on üzemeltetett JEOL 

3010 transzmissziós elektronmikroszkópban vizsgáltuk. A felvételeket GATAN Orius 

kamerával rögzítettük. 
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4. Eredmények 

4.1. A fázisösszetétel változása az előállítási hőmérséklet függvényében 

A 15. ábra mutatja az Xpert röntgen berendezéssel a TNT130-as és a TNT200-

as mintákról készült diffraktogramokat a 20 és 100 fok közötti diffrakciós szög 

tartományban. A diffraktogramok kiértékelése után megállapítottam, hogy mindkét 

mintát ugyanaz a két titán-dioxid módosulat alkotja: a tetragonális szerkezetű anatáz, és 

a monoklin kristályszerkezetű β-TiO2. 

 

15. ábra. TNT130-as és a TNT200-as minta diffraktogrammja. 

Az egyes fázisokhoz tartozó csúcsokat bejelöltem. 

A két fázis különböző arányban fordul elő az eltérő hőmérsékleten előállított 

mintákban. Ezt az arányt az egyes fázisokhoz tartozó csúcsok alatti területek 

összeintegrálásával (a háttér levonása után), majd ezek egymáshoz viszonyításával 

számolhatjuk ki. Mivel az Xpert típusú műszer sugárnyalábja szélesebb, mint a 

vonalprofil méréshez használt RA-MultiMax9 berendezésé, ezért több szemcsétől 

származik a szórt sugárzás, így az Xpert-tel kapott eredmények statisztikailag 

megbízhatóbbak. Megjegyzem, hogy a RA-MultiMax9-cel kapott fázisarányok is hibán 

belül megegyeznek az Xpert-tel kapottakkal. 
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A TNT130-as minta fő fázisa az anatáz, ennek hányada 74%. Emellett 26%-ban 

van jelen a β-TiO2. A TNT200-as mintában ez az arány lényegében megfordult: a β-

TiO2 lesz a főfázis 93%-os hányadban és ezen felül van 7% anatáz. Az eredményeket 

összefoglaltam a 2. táblázatban. 

2. táblázat. A kristályos fázisok hányada és a röntgencsúcsok félértékszélességéből 

számolt szemcseméret a két vizsgált mintára. 

 TNT130 TNT200 
Fázis Hányad Szemcseméret Hányad Szemcseméret 

Anatáz 74 ± 6% 28 ± 3 nm 7 ± 1% - 
β-TiO2 26 ± 2% - 93 ± 7% 15 ± 2 nm 

4.2. A szemcseméret meghatározása a röntgendiffrakciós csúcsok szélességéből 

 Egy adott kristályos fázis szemcseméretét a diffrakciós csúcsainak szélességéből 

határozhatjuk meg a Williamson-Hall ábrázolás segítségével (lásd 3.3.2 fejezet). Mivel 

a módszer csak jó intenzítású, legfeljebb csak kissé átlapoló csúcsok elemzésére 

alkalmas, ezért mindkét minta esetén csak a főfázisokra végeztem el a kiértékelést. Ez 

azt jelenti, hogy a TNT130-as mintánál az anatáz, míg a TNT200-asnál a β-TiO2 

fázisokra alkalmaztam az eljárást. Miután meghatároztam a röntgendiffrakciós csúcsok 

félértékszélességeit, valamint az ezekhez tartozó diffrakciós vektorokat, ábrázoltam őket 

a Williamson-Hall módszer szerint. 

 A TNT130-as minta esetén az anatázra illetve a TNT200-as mintánál a β-TiO2 

fázisra készített Williamson-Hall ábrákat láthatjuk a 16. és a 17. ábrákon. Mivel a 

Williamson-Hall ábrákon az FWHM értékek nem növekednek a diffrakciós vektor g 

hosszúságának növekedésével, ezért megállapíthatjuk, hogy jelentős mértékű 

rácsdeformáció nincs a szemcsékben. Ebben az esetben a vonalprofilok szélesedését 

főleg a kis szemcseméret okozza, így a pontokra vízszintes egyenest illesztettem. Az 

illesztést a legkisebb négyzetek módszerével végeztem. Az egyenes tengelymetszetének 

reciprokra adja meg a szemcseméretet, ±10%-os pontossággal, ami az illesztés hibájából 

ered. A két vizsgált fázishoz tartozó szemcseméretek az 2. táblázatban találhatóak. Az 

illesztett egyenesek körül a mért pontok elszórtan helyezkednek el, aminek oka lehet, 

hogy a szemcsék nem gömb alakúak. Ebben az esetben a Williamson-Hall módszerrel 

kapott szemcseméret a különböző irányokra vonatkozó értékek átlagának tekinthető. A 

következő fejezetben elektronmikroszkóppal vizsgáljuk meg a szemcsék alakját. 
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16. ábra. A TNT130-as mintában található anatáz Williamson-Hall ábrája, ahol a 

pontoknál lévő számhármasok az adott csúcshoz tartozó Miller-indexek. 

 

17. ábra. A TNT200-as mintában található β-TiO2 Williamson-Hall ábrája, ahol a 

pontoknál lévő számhármasok az adott csúcshoz tartozó Miller-indexek. 

 Az 2. táblázatban összesítve találhatók az egyes fázisok hányadai és 

szemcsemérete a TNT130-as és a TNT200-as mintákra vonatkozóan. Eszerint a 130°C-

on növesztett titán-dioxid esetében anatáz lesz a főfázis (74%), melynek szemcsemérete 

28 nm körüli. A 200°C-on növesztett kristályok között pedig a β-TiO2 lesz többségben 

(93%), melyek szemcsemérete lényegesen kisebb: 15 nm körüli. 
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4.3. A szemcsék morfológiájának vizsgálata elektronmikroszkóppal 

 Az előállítási hőmérséklet hatását a TiO2 szemcsék alakjára transzmissziós 

elektronmikroszkópiával vizsgáltuk. Mindkét mintáról külön-külön körülbelül 40 kép 

készült. Ezek közül mutat néhányat a 18. ábra a TNT130-as mintára vonatkozóan. 

Mivel a TNT130-as minta az anatáz főfázis mellett 26% β-TiO2-ot is tartalmaz, ezért az 

elektronsugárral végzett határolt területű diffrakció segítségével próbáltuk kideríteni, 

hogy van-e különbség a két fázis morfológiája között. Helyhiány miatt az 

elektrondiffrakciós felvételeket itt nem közlöm. 

 

18. ábra. A TNT130-as minta transzmissziós elektonmikroszkópos felvételei. 

 A vizsgálatok kimutatták, hogy a TNT130-as mintában a főfázisnak tekinthető 

anatáz üreges nanocső formájában van jelen (18. ábra). Ezzel szemben a β-TiO2 

szemcsék tömörek és kevésbé elnyújtott alakúak. Példaként a 18. ábra C képén látható 

egy β-TiO2 lemez. A képeken kiválasztottam azokat az anatáz nanocsöveket és β-TiO2 

szemcséket, amelyek jól láthatóak és meghatároztam a jellegzetes méreteiket, amiket a 

3. táblázatban foglaltam össze. Az anatáz esetében 26 nanocsövet megvizsgálva az 

átlagos hosszúság 106 nm, az átlagos külső átmérő 11 nm, míg a cső belső átmérője 

átlagosan 5 nm körül van. A cső átlagos külső átmérője és hossza nagyságrendileg jól 
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egyezik a röntgendiffrakciós csúcsok félértékszélességéből kapott értékkel (28 nm, lásd 

2. táblázat). Érdemes megjegyezni, hogy az anatáz csövek alakjának irányfüggése 

magyarázza a röntgencsúcsok szélességének függését a hkl indexektől a Williamson-

Hall ábrán (lásd 16. ábra). A kutatás folytatásaként tervezzük annak vizsgálatát, hogy 

az anatáz csövek hossztengelye milyen kristálytani iránnyal párhuzamos. A β-TiO2 

szemcsék átlagos átmérője 38 nm-nek adódott hét szemcse vizsgálatából. 

3. táblázat: Az anatáz nanocsövek külső és belső átmérője valamint hossza a TNT130-

as mintában a TEM felvételek alapján. A β-TiO2 fázis szemcséinek méretét is 

feltűntettem a táblázatban. 

 Anatáz β-TiO2 
 Hossz [nm] Külső átmérő [nm] Belső átmérő [nm] Átmérő [nm] 

Minimum 28 7 4 28 

Átlag 106 11 5 38 

Maximum 162 17 7 55 

 A TNT200-as mintánál a β-TiO2 tömör nanoszálakat alkot (lásd 19. ábra). A 

TNT200-as minta elektronmikroszkópos képeiről leolvasható átlagos szálátmérő és 

hossz értékeket a 4. táblázat tartalmazza, amelyeket 49 szál vizsgálata alapján kaptam. 

A β-TiO2 szálak átlagos hossza 1383 nm, míg átlagos átmérője 75 nm. A későbbiekben 

tervezzük annak vizsgálatát, hogy a szálak hossztengelye melyik kristálytani iránnyal 

párhuzamos. Ennél az anyagnál az anatáz mennyisége olyan kicsi volt (7%), hogy 

határolt területű elektrondiffrakcióval nem sikerült egyet sem megvizsgálni. 

4. táblázat: A β-TiO2 szálak hossza és átmérője a TNT200-as mintában a TEM 

felvételek alapján. 

 β-TiO2 (TNT200) 

 Hossz [nm] Átmérő [nm] 

Minimum 313 11 

Átlag 1383 75 

Maximum 4852 301 
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 A 19. ábra D képén jól látszik, hogy egyes nanoszálak érdes felszínűek. Ezek 

olyanok, mintha apró nanorészecskék borítanák a felszínüket. Ennek megfelelően a 

szálakat felépítő kristályszemcsék mérete kisebb lehet a szálak méreténél. A 19. ábra C 

képén egy sötétlátóterű elektronmikroszkópos felvétel látható. A sötét és világos 

kontrasztú tartományok eltérő orientációjú kristályszemcséket mutatnak a kép közepén 

látható vastag szálon belül, amelyek más irányokba szórják az elektronokat. Ha a szál 

egykristály lenne, nem lennének láthatóak különböző árnyalatok, mert az 

elektronnyaláb ugyanúgy szóródna a szál minden részéről. Így megállapíthatjuk, hogy a 

β-TiO2 szálakat több, különböző orientáltságú kristályszemcse építi fel. Ezeknek a 

krisztallitoknak a mérete 10-20 nm körül van, ami jó egyezést mutat a 

röntgendiffrakciós vonalprofil analízisből kapott értékkel (lásd 2. táblázat). Ezen kívül a 

szálakon belüli szemcsék kevésbé anizotróp alakúak, mint a szálak, ami magyarázza a 

röntgendiffrakciós csúcsok félértékszélességének kis mértékű hkl függését. 

 

19. ábra. A TNT200-as minta transzmissziós elektonmikroszkópos felvételei. 
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5. Összefoglalás 

Hidrotermikus módszerrel előállított nanoszerkezetű titán-dioxid szerkezetét 

vizsgáltam. Kutatási célom az volt, hogy megismerjem az előállítási hőmérséklet 

hatását a fázisösszetételre és a szemcsék méretére, morfológiájára. A hidrotermikus 

eljárást 130 és 200 °C-on végeztük el. Vizsgálataimhoz röntgendiffrakciót, röntgen 

vonalprofil analízist és elektronmikroszkópiát alkalmaztam. A következő eredményeket 

kaptam: 

1. A 130 °C-on előállított anyag 74%-ban tetragonális szerkezetű anatáz volt. Az 

anatáz szemcsék üreges csövek formájában keletkeztek, amelyek átlagos hossza 

106 nm, átlagos külső átmérője 11 nm, míg belső átmérője átlagosan 5 nm körül 

van. A cső külső átmérőjének és hosszának átlaga nagyságrendileg jól egyezik a 

röntgendiffrakciós csúcsok félértékszélességéből kapott szemcsemérettel (28 

nm). A minta 26%-a monoklin szerkezetű β-TiO2, amelynek szemcséi tömörek 

és kevésbé elnyújtott alakúak 38 nm-es átlagos átmérővel. 

2. A 200 °C-on előállított titán-dioxid 93%-ban tartalmaz β-TiO2 fázist, amely 

tömör szál formájában van jelen az anyagban. Az anyag 7%-a anatáz. A β-TiO2 

szálak átlagos hossza 1383 nm, míg átlagos átmérője 75 nm. A sötétlátóterű 

TEM képek megmutatták, hogy a szálak 10-20 nm nagyságú kristályszemcsékre 

tagolódnak, ami megmagyarázza, hogy miért kaptunk 15 nm-es átlagos 

krisztallitméretet a röntgendiffrakciós csúcsok szélességéből. 

További kutatási célunk annak vizsgálata, hogy az anatáz nanocsövek illetve a β-TiO2 

szálak hossztengelyei mely kristálytani irányokkal párhuzamosak. Ez rávilágíthat 

ezeknek a kristályoknak a növekedési mechanizmusára. Ezen kívül külföldi partnereink 

segítségével azt is megvizsgáljuk, hogy a két anyag különböző fázisösszetétele és 

szemcsealakja hogyan befolyásolják a funkcionális (pl. fotokatalitikus) tulajdonságokat. 
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