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1. Bevezetés. A tézisszerű összefoglaló szerkezete 

 

 A termomérlegekhez on-line kapcsolt fejlődőgáz-analitikai mérőműszerektől jelentős 

információs többlet remélhető a vizsgált anyagok termikus viselkedését illetően, mint ahogyan a 

mérőrendszerek összekapcsolása a termoanalízis fejlődésére is általánosan is jellemző, elegendő csak 

a termogravimetria és differenciál termoanalízis szimultán megvalósítására (pl. Derivatográf) 

gondolnunk. 

 A rendelkezésünkre álló termomérlegekhez kapcsolt kvadrupól tömegspektrométer és FTIR-

spektrofotométeres gázcella segítségével igyekeztem olyan új anyagi rendszerek termikus stabilitását 

és bomlási folyamatait megismerni, felderíteni, amelyeket előzőleg még nem vizsgáltak, ill. olyanokat 

is, amelyeket már igen, de műszeretettségünknél fogva várható volt, hogy az előzőnél lényegesen 

mélyebb, részletesebb és megbízhatóbb, és főképpen egyidejűbb (koncertikusabb) ismeretekhez, 

információkhoz juthatunk. 

 A vizsgálatokat legtöbbször szoros kutatási együttműködésben végeztük partnereinkkel, ahol 

a mi feladatunk a minták jellemzése volt, mind analitikailag, minden szerkezetileg, mind pedig 

termikus tulajdonságaikat tekintve. A közös munkánk minden esetben az érintett műszaki 

alkalmazás, ill. technológia további fejlesztésének segítésére, információval való gazdagításának, a 

hőkezelési folyamataik felderítésének irányába mutatott. 

 A habilitációs tézisekben összefoglalt kutatásaim tágabban az analitikai kémia, szűkebben a 

szilárdtestkémia és termoanalitika közös területére esnek, még konkrétabban a szilárd anyagok 

hőkezelés hatására bekövetkező, főleg bomlási folyamatainak felderítésére irányultak, különös 

tekintettel ezeknek a tömegvesztéssel járó folyamatoknak eredményeképpen távozó légnemű 

termékekre. Azaz a fejlődő gázok és gőzök minőség szerinti azonosítását, és egy-egy szélesebb 

hőmérséklet-tartományban való történő egyenletes felfűtés során észlelhető fejlődési ütemének, 

dinamikájának, a gázok, ill. gőzök fejlődési sebességének koncentrációarányos nyomon követését 

tűzték ki célul, annak érdekében, hogy magukra a lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokra is vissza 

tudjuk következtetni. 

 Tudományos kutató munkám válogatott publikációkon alapuló tézises bemutatásához tíz 

olyan referált nemzetközi folyóiratban megjelent, angol nyelvű cikket választottam, amelyek 

megírását vagy levelező szerzőként saját magam végeztem vagy nagymértékben, azaz tevékenyen 

hozzájárultam annak létrejöttéhez.  

 Ezen tézises összefoglaló írásműre megszabott 20-30 oldalas terjedelmi megkötés miatt az 

egyes cikkeket nem tudtam teljes magyar fordításban közreadni, mivel azok átlagos nyomdai 

oldalszáma egyenként 5 és 7 között mozog, s a tíz publikációra nézve összesen meghaladta volna az 

50-70 oldalt. Az egyes angol nyelvű cikkeimből gyakorlatilag egy-egy ’long abstract’-szerű, azaz ún. 

kiterjesztett kivonatot, tartalmi sűrítményt készítettem. A nagyon hasonló kísérleti részeket 

egyébként sem lett volna szükséges mindannyiszor megismételnem, így azokat egy, a leggyakrabban, 

ill. több ízben is alkalmazott mérőmódszereket, ill. mérőberendezéseket ismertető közös alfejezetbe 

vontam össze.  
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 Az egy publikációra mindazonáltal rendelkezésre álló 2 vagy 3 oldalas terjedelem nem 

engedte meg a részletes irodalmi előzmények alapos ismertetését sem, csupán a kutatásindítás 

közvetlen okainak, előzményeinek és céljainak megjelölését próbáltam megadni a kiterjesztett 

kivonatokban. A részletes irodalmi áttekintéseket a mélyen tisztelt és nagyra becsült Olvasóim a 

mellékelt eredeti cikkekben találhatják csak meg. Továbbá, éppen emiatt egyesített, hosszú 

irodalomjegyzéket sem készítettem ehhez a dolgozathoz. A tárgyalási rész alfejezeteiként elhelyezett 

egyes kiterjesztett kivonatokban elkerülhetetlenül szükséges idegen és saját hivatkozásokat helyben 

az adott alfejezetben lábjegyzet formájában adtam meg. A szokásos irodalomjegyzék helyett is 

csupáncsak annak a kiválasztott tíz publikációmnak (jelölésük [MJ1] …[MJ10]) a részletes bibliográfiai 

adatait foglaltam össze a „Tézises megállapításokat, új eredményeket tartalmazó habilitációs 

közlemények listája [MJ1] … [MJ10]” című fejezetben, amelyek az ismertetésre kerülő új 

eredményeimet tartalmazzák, azaz amelyeken a téziseim alapulnak. 

 Feltétlenül szükséges rész volt viszont a kutatások/mérések/vizsgálatok új eredményeinek a 

bemutatása, amelyek megfogalmazása gyakorlatilag megfelel a téziseimnek. A téziseim, azaz az új 

megállapításaim szemléletes alátámasztására és bizonyítására szolgáló legfontosabb ábrákat 

egyszerűen átmásoltam az eredeti publikációimból, az eredeti angol nyelvű ábraaláírásaimmal 

együtt. (Utóbbit mentségemre szólva hely és idő hiányában tettem, de nem a nemzetközi 

szokásokkal ellentétesen, ugyanis pl. már a japán egyetemistáknak is kötelező angolul elkészíteniük a 

diplomadolgozataik ábráit és táblázatait angol feliratokkal, angol nyelvű ábraaláírások és 

táblázatfejlécekkel, angol nyelvtudásukat bizonyítandó.) 

 Mivel mind a tíz kiválasztott publikációmban más és más anyagi rendszerek voltak a 

vizsgálataim tárgyai, emiatt az „Eredmények és értékelése, tézisek” című főfejezet az említett 

kiterjesztett kivonatokat tartalmazza füzérszerűen, melyek mindegyike három részre tagolódik 

„Előzmények és célkitűzések”, „Minták és módszerek” és az „Új eredmények, tézisek” címszók alatt. 

Az adott vizsgált anyagi rendszerre vonatkozóan a mérésekkel alátámasztott és bizonyított új 

eredményekeimet, téziseimet, megállapításaimat az adott alfejezetben, az adott kiterjesztett 

kivonatban láttam legcélszerűbbnek helyileg ismertetni. 

 A bemutatásra kerülő feladatokban a tudományos kihívást sokszor az jelentette, hogy az 

egyes minták és bomlási folyamataik különösen összetettek voltak. Ennek következtében a légnemű 

termékek, sokszor egyszerre együttesen, azaz azonos, ill. egymással erősen átlapoló hőmérsékleti 

tartományokban mint többkomponensű gáz-, ill. gőzkeverékek jelenhettek meg. Kérdés volt, hogy 

ilyen esetekben vajon azonosíthatók-e  a gőz-, ill. gáz komponensek egyedileg – külön beiktatott 

kromatográfiás elválasztási lépések nélkül –  csupán a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

Termoanalitikai Laboratóriumában rendelkezésre álló két fejlődőgáz-analitikai (EGA) műszeregyüttes  

- egy szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises termomérleghez (TG/DTA) on-line 

kapcsolt kvadrupól tömegspektrométer (MS), valamint egy másik termogravimetriás kemencéhez 

szintén on-line csatolt FTIR-spektroszkópiás gázcella (TG-FTIR) - segítségével? Továbbá az is, hogy a 

két mérőberendezés által párhuzamosan, de egymástól függetlenül szolgáltatott eltérő 

spektroszkópiai jellegű analitikai információkat feldolgozva, értékelve a belőlük referencia 

spektrumok segítségével nyerhető kémiai információk (azaz a légnemű termékek azonosíthatósága) 

megerősítik-e, ill. kellőképpen kiegészítik-e egymást annyira, hogy a különböző hőmérsékleti 

tartományokban lejátszódó termikus bomlási folyamatokról, azok előrehaladásáról, egymást követő 

voltáról, összefüggéséről megbízható képet kaphassunk. 
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 A rendelkezésre álló két (TG/DTA-EGA-MS és TG-EGA-FTIR) fejlődőgáz-analitikai berendezés 

együttes kombinált alkalmazásával lehetőségem nyílt arra, hogy a minták állandósebességű 

dinamikus felfűtése során azok termikus bomlási folyamatairól többirányú, de ugyanakkor 

garantáltan egyidejű (koncertikus) információhoz jussak. Ezeket az információkat a szimultán 

hagyományos termoanalitikai görbék hármasa –  a termogravimetriás (TG) tömegváltozási görbe a 

kezdeti bemérés %-ában, a derivatív termogravimetrás (DTG) tömegváltozási sebesség görbe, 

valamint a differenciális termoanalitikai (DTA) hőeffektusok görbéje –   jelenti a velük egyidőben a 

fejlődő gázokról felvett tömegspektroszkópiás és FTIR-spektrumok sorozatával együtt. Ez utóbbi 

spektrumsorozatok értékelése, feldolgozása alapján elkészíthetőek voltak az egyes 

gáz/gőzkomponensek fejlődésmenet-görbéi is, egyrészt a komponensek jellegzetes elnyelési 

sávjaiban mérhető abszorbanciaértékek változása, valamint a jellegzetes tömegű/töltés arányú 

ionfragmenseik ionáramának változása alapján is.  

 Az egyazon kémiai komponenshez tartozó különböző elnyelési sávok, ill. különböző 

tömeg/töltés viszonyú ionfragmensek spektrális zavarások/interferenciák hiányában közel 

arányosaknak kell lenniük, ami logaritmikus skálán ábrázolva párhuzamos lefutásokat jelent. Ezek 

segíthettek az összetartozó fragmensek megkeresésében, a komponensek megbízhatóbb 

azonosításában is, ha két vagy több légnemű termék nem tökéletesen egyszerre, nem egy és  

ugyanabban a folyamatban keletkezett. Spektrális átfedések esetén viszont megfelelő indikátor 

sávokat, tömeg/töltés viszonyokat kellett keresnünk az egyedi komponensek fejlődésének a 

jellemzésére. Egyidejűleg, ill. közel egyidejűleg fejlődő (Lewis-) savas és bázikus karakterű gázok 

esetén, ezek reakciója, kölcsönhatása a légtérben, az összekötő interface-ekben bekövetkező 

kondenzációjuk révén valószínűleg csökkenti, eliminálja a légterekben észlelhető egyedi 

gázkoncentrációkat, s jobbára a fölöslegben maradó savas vagy bázikus komponens észlelhető 

jobban a spektrumokban. Ennek gyanúja több esetben is felmerült a kialakult jellegzetes egyidejű 

„hegy-völgyszerű” fejlődésmenetek észlelésekor. Azaz a méréstechnika részéről még ez a terület is 

további kihívásokat tartogat. 

 Mindazonáltal, az derült ki, hogy érdemes egy általános vizsgálati stratégiát ajánlani a 

bemutatásra kerülő esettanulmányokhoz hasonló feladatokhoz, amely magában foglalja a kondenzált 

állapotú minták megelőző, sokrétű analitikai (legalább por-röntgendiffrakciós [XRD], FTIR-

spektroszkópiás [KBr, nujol, film, neat] és CHN-elemanalízisét) jellemzését/vizsgálatát is az 

anyagok/minták termikus bomlásának vizsgálatára végzendő, koncertikusan kapcsolt fejlődőgáz-

analitikai (pl. TG/DTA-MS, TG-FTIR) mérések kombinálásán túlmenően. 
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2. A fejlődőgáz-elemzések berendezéseinek fejlődése TG-(EGA-)FTIR és TG-(EGA-)MS technikák 

terén  (történeti irodalmi áttekintés) 

 

 A fejlődőgáz elemzés (EGA) módszertanát az ICTAC (International Confederation of Thermal 

Analysis and Calorimetry) Nevezéktani Bizottsága úgy határozta meg, hogy „egy olyan technika, 

amelyben azoknak az illékony termékeknek a mibenlétét és/vagy mennyiségét mérjük a hőmérséklet 

függvényében, amelyek akkor szabadulnak fel, amikor az anyagi mintát ellenőrzött hőmérséklet 

programnak vetjük alá”. Az EGA-t akár fejlettebb módszernek is tekinthetjük a fejlődőgáz-detektálás 

(EGD) olyan egyszerűbb technikáihoz (pl. EGD-FIDhez) képest, amelyek, nem egészen specifikusan és 

mennyiségileg esetleg nehezen értelmezhetően észlelik az illékony termékeket. Az egyébként EGD 

különösen hasznos volt pl. különálló differenciális termoanalízises (DTA) méréshez kapcsolódva, 

annak eldöntésében, hogy a termikus entalpiaváltozáshoz kapcsolódik-e tömegvesztés. A 

leggyakrabban használt EGD detektorok egyben a gázkromatográfia hagyományosan alkalmazott 

detektortípusai, úgymint hővezetőképességi és ionizációs detektorai pl. lángionizációs detektorok 

(FID) voltak, ill. lehetnek. Korábban sok értékes vizsgálatot végeztek különálló EGA-rendszerekkel is, 

de az EGA (és EGD) alapvető szerepe, hogy fő kiegészítésképpen csatolható technikát jelentsen más 

termoanalitikai technikák számára, pl. TG-EGA és TG/DTA-EGA formájában. Sokféle méréstechnikát 

fel lehet használni a fejlődő gázok analíziséhez, de a legközönségesebb a gázkromatográfia (GC), az 

infravörös (IR) és a tömegspektroszkópia (MS) alkalmazása. Az általában szükséges hosszabb elemzési 

idők miatt a gázkromatográfia kevésbé elterjedten használatos, legalább is valós idejű elemzések 

során, mint az IR és MS technikák. 

 

Infravörös spektroszkópia (IR, FTIR) csatolása (TA-EGA-FTIR) 

 

 Az IR-spektroszkópiák ismert két megvalósítási típusát alkalmazták, ill. alkalmazzák 

fejlődőgáz-analízisre. A régi típusok azok a nem diszperzív (rögzített hullámhosszú) infravörös 

elemzők, amelyek csak bizonyos egyedi gázok, pl. H2O, CO2  vagy SO2 monitorálására használhatók pl. 

DTA-berendezéshez kapcsolva.1,2 A Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópiás 

fejlődőgáz-elemzést elsőként Liebman és mtsai3 írták le és használták pirolitikus és égési termékek 

analízisére. A FTIR-gázcellás interferométeres spektrofotométerekkel gázkeverékek sokféle 

komponense is gyorsan és egyidejűleg nyomon követhető. Az első kereskedelemben is elérhető TG-

FTIR rendszert az 1980-as években fejlesztették ki, és azóta már sok a kereskedelemben is kapható 

rendszer létezik.4,5 Jansen és mtsai6 fejlesztették ki az ún. „on-the-spot” TG-FTIR technikát, amely 

lehetővé teszi a fejlődő komponensek közvetlen detektálását és jellemzését, anélkül, hogy azokat 

átvezetné a TG-ből a FTIR-berendezésbe. Ennél a megoldásnál az FTIR spektrométer IR-

sugárnyalábját közvetlenül a TG-be vezetik be. Az IR-nyaláb egy tűkör segítségével, amelyet a 

termomérleg belsejében helyeznek el, visszaverődik egy standard FTIR-detektorba. Ezzel a 

rendszerrel olyan vegyületek is vizsgálhatók, amelyek szublimálódnának majd lecsapódnának a TG és 

                                                           
1
 Morgan, D. J., J. Therm. Anal. 12 (1977) 245 

2
 Milodowski, A.E., Morgan, D. J., Nature 286 (1980) 248 

3
 Liebmann, S. A., Ahlstrom, D.H., Griffiths, P.R., Appl. Spectrosc. 30 (1978) 355 

4
 Cody, C. A., DiCarlo, R., Faulsite, B. K., Am. Lab. 13 (1981) 93. 

5
 Mittleman, M., Thermochim. Acta, 166 (1990) 301. 

6
 Jansen, J.A.J., Van der Maas, J.H., Postuma de Boer, A., Appl. Spectrosc. 46 (1992) 88 
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a FTIR műszereket összekötő vezeték hidegpontjain. A FTIR-es megoldások előnye a MS fölött az, 

hogy a mérések nem kívánnak vákuumot, és így olyan interface-t sem, ami a nyomás 

lecsökkentéséhez kellene, viszont egy egyszerű fűtött cső is elegendő az FTIR spektroszkópiás 

gázcellát összekötni a termikus alapkészülékkel. Az FTIR-es módszer hátránya viszont, hogy nem 

képes detektálni dipólmomentum nélküli molekulákat mint az O2 vagy az N2. Az FTIR-es technikát 

különösen értékesnek tekintik különböző szerves anyagok, természetes és mesterséges polimerek 

termoanalitikai tanulmányozásában. 7,8,9,10,11 

 

Tömegspektroszkópia (MS) kapcsolása ( TA-EGA-MS) 

 

 A tömegspekrometria előnye, hogy képes az összes gázhalmazállapotú komponenst 

rendszerint nagy érzékenységgel detektálni. Az összes tömegspektrométerben közös, hogy van egy 

ionforrása a beérkező gázmolekulák ionizálására, rendszerint nagyvákuum alatt, egy 

analizátoregysége, (mágneses szektoros, repülési-idő, kvadrupól vagy egyéb típusú,) hogy 

szétválassza az ionizált részecskéket, és egy detektora, hogy mérje az adott tömeg/töltés arányú 

ionok mennyiségét, áramát. Az első termoanalizátor-MS rendszert az 1960-as évek elején publikálták 

és inkább csak DTA-hoz12, ill. pirolizátorokhoz13 kapcsolva, mint TG-hez. Zitomer14 volt az, aki először 

publikált egy kombinált TG-MS megoldást 1968-ban. Rendszerében egy termomérleghez ún.  repülési 

idő-(TOF-)tömegspektrométert csatolt. Az első kvadrupol tömegspektrométeren (QMS) alapuló 

rendszert Gibson és Johnson írta le 1972-ben.15 A korai EGA-MS-fejlesztéseket foglalta össze egy-egy 

review-ban Friedman16 és Langer17. Az időközben kitalált és megvalósított különböző termomérleg-

tömegspektrométer rendszereket és alkalmazásokat tekintették át összefoglaló munkájukban 

Dollimore és mtsai18, Holdiness19, valamint Szekely és mtsai20.  

 Bár a kapillárisokat gyakran alkalmazták eleinte is gázmintázásra, vagy első fokozatként egy 

két-lépcsős csatolási rendszerben, napjainkban a legbeváltabb csatolási móddá vált az alkalmazásuk a 

TA-MS kapcsolt rendszerekben. A kapillárisok előnye, hogy viszonylagosan egyszerűek és olcsók. A 

hátránya ugyan a kapillárisoknak, hogy eltömődhetnek, a kijövő gőzkomponensek 

kondenzálódhatnak a belső falakon, ahol adszorpció vagy kémiai reakciók játszódhatnak le. A 

kapilláris rendszerek gyakran előzetes beállítást, optimalizálást igényelnek hosszuk, átmérőjük és 

szükséges fűtésük tekintetében. Manapság már a kapilláris gázkromatográfiában jól bevált keskeny 

nyílású (narrow bore, 0,1 mm körüli belső átmérőjű) flexibilis kvarzüveg (fused silica) kapillárisok 

                                                           
7
 Solomon, P. R., Serio, M. A., Carangelo, R. M., Bassilakis, R., Yu, Z. Z., Charpenay, S., Whelan, J., J. Anal. Appl. 

Pyrol. 19 (1991) 1. 
8
 Materazzi, S., Appl. Spectrosc. Rev. 32 (4) (1997) 385–396. (EGA-FTIR-1997, review, 134 refs) 

9
 Materazzi, S., Curini, R., Appl. Spectrosc. Rev. 36 (1) (2001) 1–9. (EGA-FTIR-1997-2000, review, 90 refs) 

10
 Materazzi, S., Gentili, A., Curini, R., Talanta, 68 (3) (2006) 489–496. (EGA-FTIR-2001-2004, review, 121 refs) 

11
 Materazzi, S., S. Vecchio, S., Appl. Spectrosc. Rev. 45 (4) (2010) 241-273. (EGA-FTIR-2005-2009, review, 268 

refs) 
12

 Langer, H.S., Golhke, R.S., Anal. Chem., 35 (1963) 1301. 
13

 Wendlandt, W.W., Southerm, T.M., Anal. Chim. Acta 32 (1965) 405. 
14

 Zitomer F., Anal. Chem. 40 (1968) 1091. 
15

 Gibson, Jr. E. K., Johnson, S. M., Thermochim. Acta 4 (1972) 49. 
16

 Friedman, H.L., Thermochim. Acta, 1 (1970) 199. 
17

 Langer, H.G., Thermochim. Acta, 1 (1986) 187. 
18

 Dollimore, D., Gamlen, G.A., Taylor, T.J., Thermochim. Acta 75 (1984) 59. 
19

 Holdiness, M.R., Thermochim. Acta 75 (1984) 361. 
20

 Szekely, G., Nebuloni, M., Zerilli, L.F., Thermochim. Acta 196 (1992) 511. 
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kerülnek alkalmazásra. A szilanolos OH csoportok okozta, poláris komponensekre (pl. H2O, HCl) 

jelentkező kromatográfiás visszatartó hatást a megfelelő dezaktiválással (leggyakrabban gyártói belső 

trimetilszililezéssel) küszöbölik ki. 

 Újabban a minél összetettebb gőzkeverékek ionfragmentáció nélküli tömegspektroszkópiás 

vizsgálatát lehetővé tévő kíméletes/lágy MS-ionizációs technikák, pl. Li-ion attachment MS21, vagy 

fotonionizációs PIMS-hez vákuum-ultraibolya (VUV) deutériumlámpák,22,23  ill. lézeres egyetlen-

fotonos (SPI-)sugárforrások24,25 fejlesztése és alkalmazása jelenti a TG-MS készülékek fejlesztésének 

egyik fontos irányát26. Mégis a legtöbb esetben leginkább kvadrupol tömegspektrométert (QMS) 

alkalmaznak gázelemzésre a TG-MS-rendszereknél.27,28,29,30,31,32 Ennek egyik oka az alacsony áruk. A 

QMS korlátja az, hogy kisfelbontású, azaz az átfogott tömegtartománya rendszerint az 1-től 200-400 

amu-ig terjed. Ez elegendő ugyan szervetlen gázokra, de nem elégséges már nagy molekulatömegű 

szerves, ill. elemorganikus fragmensekre. Az MS előnye a IR-es megoldáshoz viszonyítva, hogy képes 

detektálni a homopoláris molekulákat (O2, H2, N2, sít.) is. 

 Mind az FTIR és MS megoldás rendkívül érzékeny lehet, bár a relatív érzékenységük 

nagymértékben változhat a különböző termékek és az öblítő gáz természete vonatkozásában. 

Mindkét módszer alkalmas lenne mennyiségi meghatározásokra is mint EGA-mérőműszer, de a 

legtöbb mérés mégis minőségi vagy fél-mennyiségi jellegű. Különösen sok munka szükséges a 

kísérleti eljárások és kalibrációs technikák fejlesztésében ahhoz, hogy alacsony koncentrációban 

megjelenő termékek pontos mennyiségi meghatározást el lehessen végezni.33 

 

Fejlődőgáz-elemzések itthon Magyarországon 

 

 Mint az nem meglepő hazánkban a kapcsolt fejlődőgáz-analitikai módszerek alkalmazása a 

derivatográfiás (szimultán TG/DTG/DTA, Derivatograph34) mérőműszerekhez kapcsolódva jelent meg 

a 1960-as évek végén.35 Itthon, a ’vasfüggöny mögött’, általában egy-egy adott illékony gáz, ill. 

gőzvegyület on-line nyomon követésére alkalmas specifikus, szelektív érzékelők, ill. detektorok 

csatolásának kifejlesztésére és alkalmazására törekedtek. Az úttörők között említhető meg Kiss B. 

András és mtsai36,37, akik termomérlegeket IR-spektrométeres gázcellával összekapcsolva legelőször 

                                                           
21

 Tsugoshi, T., Nagaoka, T., Hino, K., Arii, T., Inoue, M., Shiokawa, Y.  and K. Watari, J. Therm. Anal. Calorim., 80 
(2005) 787 
22

 Arii, T., Otake, S., Takata, Y., Matsuura, Shigeki, J. Mass Spectrom. Soc. Jpn, 54 (2006) 243. 
23

 Arii, T., Otake, S., J. Therm. Anal. Calorim. 91 (2008) 419. 
24

 Saraji-Bozorgzad, M., Geisser, R., Streibel, T., Mühlberger, F., Sklorz, M., Kaisersberger, E., Denner, T., 
Zimmermann, R., Anal. Chem. 80 (2008) 3393. 
25

 Streibel, T., Geisser, R., Saraji-Bozorgzad, M., Sklorz, M., Kaisersberger, E., Denner, T., Zimmermann, R., J. 
Therm. Anal. Calorim. 96 (2009) 795. 
26

 T. Arii, J. Mass Spectrom. Soc. Jpn, 56 (2008) 189 (Jap.). 
27

 Raemaekers, K.G.H., Bart, J.C.J., Thermochim. Acta, 295 (1997) 1-58 (review, 319 refs.). 
28

 Hanton, S. D., Chem. Rev., 101 (2001) 527 (review, 359 refs) 
29

 Materazzi, S., Appl. Spectrosc. Rev. 33 (3) (1998) 189–197. (EGA-MS-1996, review, 269 refs) 
30

 Materazzi, S., Curini, R., Appl. Spectrosc. Rev. 36 (2–3) (2001) 169–180. (EGA-MS-1997-2000, review, 127 
refs) 
31

 Materazzi, S., Gentili, A., Curini, R., Talanta, 69 (4) (2006) 781–794. (EGA-MS-2001-2004, review, 271 refs) 
32

 Materazzi, S., Vecchio, S., Appl. Spectrosc. Rev. 46 (4) (2011) 261-340. (EGA-MS-2005-2010, review, 532 refs) 
33

 Eigenman, F., Maciejewski, M., Baiker, A., J. Therm. Anal. Calorim., 83 (2006) 321. 
34

 Paulik Ferenc, Paulik Jenő, Erdey László, Z. Anal. Chem., 160 (1958) 241 
35

 Paulik, F., Special Trends in Thermal Analysis, John Wiley and Sons, 1995.  
36

 Hegedűs, A. J., Kiss A. B., Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 51 (1967) 251. 
37

 Kiss, A. B., Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 61 (1969) 207. 
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ammónium paravolframát-, ill. molibdenát-hidrátok termikus bomlásából származó, egyidejűleg is 

fejlődő ammónia és víz szelektív követésére alkalmazták módszerüket.38,39. A vízgőzt kálciumkarbid 

segítségével alakították át jól mérhető acetilénné. Később a technikai jelentősége miatt az 

ammonium paravolframát hidrátok bomlását tömegspektrométerrel is többen nyomon követték40,41 . 

Főleg savas, ill. lúgos karakterű gázok nyomonkövetésére alkották meg a Paulik-fivérek a 

Derivatograph-hoz, illesztett ún. termogáztitrimetriás berendezésüket42,43,44. Folyamatos és szelektív 

vízgőz-detektorokat fejlesztettek a Derivatograph-hoz Kristóf és mtsai45,46, amelyet értelemszerűen 

széles körben és sokrétűen tudtak alkalmazni47, 48,49,50,51. Sőt Kristóf és mtsai egy folyamatos CO2-

szenzort is kifejlesztettek.52 

 A termomérlegek tömegspektrométerrel történő összekapcsolásai is viszonylag hamar 

megtörténtek itthon is az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében53,54,55, és ez is széleskörű 

alkalmazást nyert az itthoni kutatók körében56,57, 58, 59,60,61. A TA-MS kapcsolás polimerekre való 

alkalmazásának területeit kiválóan áttekintő review cikkében Raemeakers és Bart38 külön is kiemeli 

az MTA berkeiben folyó sokrétű kutatást, amely napjainkban is hasonló aktivitással folyik. Említésre 

méltó, továbbá, hogy 1983-ban elkészült az első Derivatograph-hoz csatolt QMS-kapcsolás is62,63,64,65. 

A hazai fejlesztések és alkalmazások úttörőiként biztosan meg kellene említenem még többeket, de  

bocsánatukat kérem, hogy most csak idáig kb. 1990-ig terjedt az irodalmi kutatásom, s többek között 

a pirolízis-GC-MS kutatásokra egyáltalán nem tettem említést. 

                                                           
38

 Kiss, A. B., Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 63 (1970) 243. 
39

 Kiss, A.B., Gadó, P., Hegedüs J.A., Magy. Kém. Foly. 78 (1972) 30–38. 
40

 Gerei, G. Szigeti, G., MFKI Évkönyv, (1977) 57-60. 
41

 Madarász, J., Szilágyi I.M., Hange, F., Pokol, G., J. Anal. Appl. Pyrol. 72 (2004) 197–201. 
42

 Paulik, J., Paulik, F., Talanta 17 (1970) 1224. 
43

 Paulik, J., Paulik, F., Thermochim. Acta, 3 (1971) 13. 
44

 Paulik, J., Paulik, F., Anal. Chim. Acta, 56 (1971) 328. 
45

 Kristóf, J., Inczédy, J., Paulik J., Paulik, F., Hungarian Patent 174 783, 1976. 
46

 Kristóf, J., Inczédy, J., Paulik J., Paulik, F.,Thermal Anal., 15 (1979) 151. 
47

 Kristóf, J., Inczédy, J.,  Thermal Anal., 19 (1980) 51. 
48

 Kristóf, J., Gárdos, G., Rédey, A., Thermal Anal., 22 (1981) 123. 
49

 Papp, J., Kristóf, J., Inczédy, J., Cellulose Chem. Technol., 15 (1981) 589. 
50

 Kristóf, J., Inczédy, J., Paulik J., Paulik, F., Thermochim. Acta, 56 (1982) 285. 
51

 Kristóf, J., Vassányi, I., Nemecz, E., Inczédy, J., Thermochim. Acta, 93 (1985) 625. 
52

 Horváth, A., Kristóf, J., J. Thermal Anal., 36 (1990) 1471 
53

 Székely, T. Till F., Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 81 (1974) 291. 
54

 Székely, T. Till F. Várhegyi, G., In Therm. Anal. Proc. Int. Conf., 6th, 1980 Hemminger, W., Ed. Birkhauser 
Verlag: Basel, Switzerland, Vol. 2, 1980 p. 365. 
55

 Várhegyi, G., Till F., Székely, T., Thermochim. Acta, 102 (1986) 115. 
56

 Blazsó, M., Székely, T., Till, F., Várhegyi, G., Jakab, E., Szabó, P., J. Anal. Appl. Pyrol., 8 (1985) 255. 
57

 Szabó, P., Várhegyi, G., Till, F., Székely, T., Thermochim. Acta, 170 (1990) 167 és 179. 
58

 Várhegyi G., Antal M.J., Székely T., Till F., Jakab E., Energy and Fuel, 2 (1988) 267 és 273. 
59

 Faix, O., Jakab, E., Till, F., Székely, T., Wood Sci. Techn.,  22 (1988) 323. 
60

 Várhegyi, G., Jakab, E., Till, F., Székely, T., Energy & Fuels, 3 (1989) 755. 
61

 Antal, M. J. Jr., Mok, W. S. L., Várhegyi, G., Székely, T., Energy & Fuels, 4 (1990) 221. 
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 Kovács-Hadady, K., Balázs É., Kiss IT., Bohátka S., Szöőr G., J. Therm. Anal., 35 (1989) 1499. 
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3. Kísérleti rész 

 

Kísérleti módszerek, berendezések, és gyakori paraméterbeállításaik; vizsgálati mátrix 

 

3.1.  A szilárd mintáink analitikai jellemzésére használt módszerek. 

 

A minták FTIR-spektrumait egy Excalibur Series FTS3000 (Biorad) Fourier-transzformációs 

infravörös spektrofotométerrel 13mm átmérőjű KBr-pasztillákban 4000 és 400 cm-1 

hullámszámtartományban mértük meg,. Addig a minták és különböző hőmérsékleteken a 

termomérlegekben keletkezett szilárd bomlástermékeik röntgendiffrakciós mintázatát 

porformájában egy X’pert  Pro MPD (PANalytical, The netherlands) általános célú 

röntgendiffraktométerrel vettük fel Cu Ka sugárzást, Ni-szűrőfóliát és X’celerator típusú 1D detektort 

használva. Egyes minták CHN-elemanalízisét Vario EL III (Elementar Analysensysteme GmbH, 

Germany) CHN-O- elemanalizátor berendezés segítségével dr. Medzihradszky Kálmánné (ELTE) 

végezte el számunkra. 

Egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásokat dr. Bombicz Petra (MTA TTK) 

végzett számunkra. 

 

3.2.1. A minták on-line fejlődőgáz-elemzése szimultán termogravimetriás és differenciális 

termoanalízises termomérleghez kapcsolt tömegspektrométerrel (TG/DTA-EGA-MS) 

 

 Egy szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises berendezést (STD 2960 

Simultaneous DTA–TGA, TA Instruments Inc., USA), és ha másképpen nem említem 10°C/min fűtési 

sebességet, 130 ml/min öblítő levegőáramot, valamint nyitott Pt-mintatartó-tégelykét használtam a 

termogravimetriás mérésekhez. A mintából fejlődő gázok ill. gőzök egy Chaneltron típusú 

iondetektorral felszerelt ThermoStar GDS 200 (Balzers Instruments) típusú kvadrupól-

tömegspektrométerbe egy T=200°C-on tartott, 100%-ban trimetilszililezett, ún. deaktivált ömlesztett 

szilika-(kvarcüveg-) kapillárison, keresztül juthattak el. Az adatgyűjtést egy Quadstar 422v60 

szoftvercsomag segítségével végeztük, amellyel spektrumgyűjtési (SCAN-) üzemmódban az m/z=1-

300 tömeg/töltés-tartományban t=0,2s-os egyedi mérési (t=60s-os ciklus-) idővel végeztettünk. A 

spektrumsorozat értékelése után többszörös iondetektálási (MID-)üzemmódban 64 darab célszerűen 

kiválasztott figyelő/mérő csatornán követhettük nyomon a gázkeverékek komponenseiből keletkező 

molekula, ill. fragmensionok áramát az alkalmazott U=90 V-os elektronionizációs ionforrás mellett. 

Egyetlen mérőcsatorna mérésidejét, ha másképpen nem említem 0,5 s-ban szabtam meg, így a 

mérések ciklusideje kb. 32 s lett, azaz kb. fél perc, amely alatt a minta hőmérséklete kb. 5°C-ot 

változott az alkalmazott 10°C/min fűtési sebesség mellett. 

 

3.2.2. A minták on-line fejlődőgáz-elemzése termogravimetriás mérleghez kapcsolt FTIR-

spektroszkópiás gázcellás mérőberendezés segítségével (TG-EGA-FTIR). 

 

 Egy TGA 2050 Thermogravimetric Analyzer (TA Instruments, USA) típusú termomérleget, és 

ha másképpen nem említem 10°C/min fűtési sebességet, összesen 130 ml/min öblítő levegőáramot, 

valamint nyitott Pt-mintatartó-tégelykét használtam a termogravimetriás mérésekhez. A fejlődő 

légnemű komponenseket egy a fent említett FTIR-spektrofotométerhez csatolt BioRad TGA/IR 

Accessory Unitben található, Peltier-elemmel hűtött DTGS-detektorral felszerelt  FTIR-gázcellába 
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vezettük át egy kb. 90 cm hosszú kb. 2,5 mm belsőátmérőjű rozsdamentes acélcsövön mint 

összeköttetésen keresztül, amelyet T=180-200°C-on tartottunk. A gőzök/gázok FTIR-gőzspektrumát 

az 550-4000 cm-1 hullámszámtartományban gyűjtöttük úgy, hogy 30 másodpercenként 29 

interferogramot akkumuláltunk a a BioRad Excalibur Series FTS 3000 spektrométer Win IR Pro 2.7 

FTIR (BioRad) adatgyűjtő és értékelő szoftverét használva. Utóbbi lehetőséget adott egyes kijelölt 

abszorpciós sávok spektrumról spektrumra történő automatikus integrálására, ill. 

csúcsmagasságának kigyűjtésére, s ezáltal (integrált) abszorbancia vs. idő görbék mint 

gázfejlődésmenet-görbék létrehozására is. Külön gondossággal jártunk el minden olyan esetben, ahol 

felmerülhetett a spektrális interferencia lehetősége. 

 

3.2.3. Az egyes légnemű (gáz-, ill. gőz-) termékek FTIR- és tömegspektroszkópiás azonosítása 

 

 A gáz-, ill. gőzkeverékekben az egyes távozó, ill. fejlődő termékeket FTIR-, ill. 

tömegspektroszkópiás referencia spektrumaik, ill. jellegzetes abszorpciós sávjaik alapján kíséreltük 

meg azonosítani. A referencia spektrumokat leggyakrabban a National Institute for Standards and 

Testing (NIST Chemistry Webbook, USA) nyilvános internetes kémiai adattárából 

(http://webbook.nist.gov/chemistry/), ill. a szakirodalomban kerestünk és találtunk.  

 

3.3. A vizsgálati mátrix, minták és elvégzett vizsgálatok szerint 
 

Minták XRD FT-
IR 
KBr 

C
H
N 

TG/DTA-
EGA-MS 
mérő 
módok 

TG-
EGA- 
FTIR 

Egyéb 
fontos 
módszer 

Saját 
cikk 

Na[FeEDTA(H2O)]·2H2O + + + SCAN/MID - *, **, [MJ1] 

[Mg(H2O)6](NO3)2 + + - SCAN/MID +  [MJ2] 

Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2·0.
5NH3 (3sarzs) 

+ + - SCAN/MID + preparál
t  saját 
sarzsok 

[MJ3] 

(NH4)10[H2W12O42]·4H2O + + - SCAN/MID 
He-ban is 

+ He-
ban 
is 

 [MJ4] 

[Pd(NH3)2(NO2)2] 
[Pt(NH3)2(NO2)2] 

+ + - 64 
csat.MID 
He-ban is 

+ He-
ban 
is 

kristályo
-sítás, 
** 

[MJ5] 

[Sn(tu)Cl2],tu:(NH2)2C=S] + + +
S 

SCAN/MID +  [MJ6] 

K2FeO4 és  
BaFeO4 

+ + - 64 
csat.MID 
He-ban is  

- * [MJ7] 

Triton X100-as titania-szolok amorf + + SCAN/MID -  [MJ8] 

Titán(IV)-oxohidroxo-
acetilacetonátok (3 sarzs) 

kristályosak 
és amorf 

+ + SCAN/MID +  [MJ9] 

tiokarbamidos S:TiO2 
prekurzor  

amorf + + SCAN/MID +  [MJ10] 

 
* Mössbauer spektroszkópiai mérések a bomlástermékeken 
** Egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás(ok) a kiindulási anyagokon 
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4. Eredmények és értékelésük, új tézisek 
 
4.1. Rácsközi és koordinációs kristályvizet is tartalmazó NaFeIIIEDTA.3H2O 
(Na[FeEDTA(H2O)]·2H2O) fémkomplex termikus stabilitásának és bomlástermékeinek 
fejlődőgáz-analízissel (TG/DTA-EGA-MS) és Mössbauer-spektroszkópiával kombinált 
tanulmányozása [MJ1] 
 
[MJ1]: Thermal stability of the Fe III EDTA complex in its monomeric form. P.Á. Szilágyi, J. 

Madarász, E. Kuzmann, A. Vértes , G. Molnár, A. Bousseksoub, V.K. Sharma, Z. Homonnay 

Thermochim. Acta 479 (2008) 53–58. doi:10.1016/j.tca.2008.09.009 
 
Célkitűzés és előzmények: 
 Célunk az volt, hogy a címben megadott szilárd, belső koordinációs szféráját tekintve 
hetes koordinációs számú, és különböző erősséggel kötődő kristályvizeket tartalmazó 
vas(III)-fémkomplexsó-kristály szakirodalomban elszórtan található szerkezeti, termikus és 
Mössbauer-vizsgálati eredményeit [lásd MJ1, Introduction, 2-4. bekezdés] pontosítsuk, 
összhangba hozzuk, miközben az egyes elkülönülő bomlási lépésekben keletkező légnemű 
termékeket egyértelműen azonosítsuk, másrészt jellemezzük a visszamaradó szilárd 
vastartalmú közti termékeket is, ill. hogy megkíséreljük Mössbauer-spektroszkópiával 
szerkezetileg is felderíteni azokat. A kutatás Szilágyi Petra Ágnes [ELTE] doktoránsi 
munkájához kapcsolódva indult el, ill. folyt. 
 
Minták és módszerek: 
 Minta: Na[FeIII(EDTA)(H2O)]·2H2O,  EDTA=etilén-diamin-tetraacetát(4-) anion,  
  címkézve: „NaFeEDTA·3H2O” (Sigma-Aldrich, 98%) és bomlási (közti)termékei 
 Kiindulási minta analitikai jellemzése: por-röntgendiffrakció (XRD), CHN-elemanalízis 
 Vizsgálati módszerek: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres fejlődőgáz-elemző 
(TG/DTA-EGA-MS), Mössbauer-spektroszkópia, egykristály-röntgendiffrakció (T=180 K). 
 
Új eredmények, tézisek: 
 1.) A minta átkristályosításával sikerült röntgen-szerkezetmeghatározásra alkalmas 
egykristályt előállítani, és annak szerkezetét nátrium-[aqua-(etilén-diamin-tetraacetáto)-
ferrát(III)]-dihidrátként T=180 K-en megoldani.  

 

  

[MJ1] 

[MJ1] 
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[MJ1] 

 2.) Szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises termomérleghez on-
line kapcsolt tömegspektrométeres fejlődőgáz-elemző (TG/DTA-EGA-MS) rendszer 
segítségével sikerült bizonyítani, hogy a kiindulási Na[FeIII(EDTA)(H2O)]·2H2O minta a 
kristályvizeit, azok kötöttségének megfelelő hőmérsékleti sorrendben és sztöchiometriai 
arányban adja le (130°C-ig 2 molnyit, 195°C-ig 1 molnyit a külső, majd a belső koordinációs 
szférájából).  
 3.) Megállapíthattam azt is, hogy a vízmentes minta termikus degradációja 
levegőáramban közel sztöchiometrikusan az egyik acetát végcsoport dekarboxileződésével 
indul meg, melyet a további szerves részek intenzív kiégése kísér, CO2 gáz és H2O gőz 
keletkezése közben. Megállapítható volt az is, hogy a szerves anyagok kiégése levegőben 
teljesnek tekinthető, amelyet a sztöchiometrikus arányban képződő nátriumkarbonát és 
magnetit (1/2Na2CO3 + 1/3 Fe3O4) por-röntgendiffrakcióval igazolt képződése is mutatott. 
 4.) A közti termékeknek megfelelő állapotú minták Mössbauer-spektroszkópiás 
mérése és elemzése azt mutatta, hogy a vízmentes minta komplexképző anionjának kezdeti 
dekarboxileződése már együtt jár a vas(III) atomok részleges redukciójával is. 
 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A vizsgálatok kiterjedtek a vegyület dimerformájának a 
vizsgálataira is, azok még nem kerültek publikációra. A [MJ1] cikkünkre eddig 2 független 
hivatkozás érkezett. 
 
Vonatkozó habilitációs tézis: A fent ismertetett Új eredmények 2. és 3. pontja szerinti 
megállapításaim a kristályos Na[FeIII(EDTA)(H2O)]·2H2O minta termikus bomlásának 
részleteiről. 
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4.2. [Hexaaqua-magnézium(II)]-nitrát, [Mg(H2O)6](NO3)2 égést segítő bomlásának 
egymást kiegészítő, ill. megerősítő jellegű TG-FTIR- és TG/DTA-MS-fejlődőgáz-elemzési 
tanulmánya levegőben és nitrogénben [MJ2]. 
  
[MJ2]: Evolved Gas Analyses (TG-FTIR and TG/DTA-MS) of Magnesium Nitrate Hexahydrate in Air 

and Nitrogen. J. Madarász, P.P.Varga, G. Pokol 

J. Anal. Appl. Pyrol., 79 (2007) 475-478. doi:10.1016/j.jaap.2006.12.024 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 A szilárd, belső koordinációs szférájában 6 molnyi kristályvizet megkötve tartó 
[hexaaqua-magnézium(II)]-nitrát, [Mg(H2O)6](NO3)2 termikus bomlásának kombinált TG/DTA-
EGA-MS és TG-EGA-FTIR spektroszkópiás  fejlődőgáz-elemzéses vizsgálatát az indokolta, hogy 
ezt az anyagot gyakran alkalmazzák hamvasztószerként, pl. aluminiumoxid-kerámiák 
szinterelésekor is, a formázott préselt portestet ’green body-t’ ideiglenesen összetartó 
szerves komponensek kiégetéses eltávolításának elősegítésére. Egyúttal pedig, hogy a 
vonatkozó szakirodalomban található termikus vizsgálatok eredményeit (lásd [MJ2], 
Introduction, 1. Bekezdés) ellenőrizzük, összhangba hozzuk, egyesítsük, miközben az egyes 
alig elkülöníthető bomlási lépésekben keletkező légnemű termékeket egyértelműen 
azonosítsuk, mivel ipari méretű szinterelési technológiai esetén környezetvédelmi 
szempontokból sem elhanyagolható a távozó gázok minősége. A kutatás Varga Péter Pál 
[BME] doktoranduszi munkájához kapcsolódva folyt, amellett, hogy munkánkat néhai Paulik 
Ferenc professzor emlékének dedikáltuk, aki kvázi-izoterm/kvázi-izobár vizsgálatokat (mai 
nevén CRTA, HRTA méréseket) is végzett már annak idején ezen a vegyületen. 1 
 
Minták és módszerek: 
 Minta: [Mg(H2O)6](NO3)2, címkézve: „magnéziumnitrát-hexahidrát” (Mg(NO3)2·6H2O,  
Fluka (puriss. p.a. ACS >99%) 
 Vizsgálati módszerek: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS), ill. 
termogravimetriás mérleghez csatolt gázcellás FTIR-spektrométeres (TG-EGA-FTIR) 
fejlődőgáz-elemzések kombinált alkalmazása. 

Ref.1 
                                                           
1
 Investigation on the thermal behaviour of Mg(NO3)2.6H2O. I. The decomposition behaviour.  

F. Paulik, J. Paulik, M. Arnold, R. Naumann, J. Therm. Anal. 34 (1988) 627-635 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ2] Abstract és Conclusion részeit): 
 1.) Sikerült újabb bizonyítékot találni, a mintából fejlődő gázok kombinált (MS&FTIR) 
összehasonlító és egymást alátámasztó elemzésével, arra a korábbról ismert jelenségre, 
hogy teljesen sztöchiometrikus vízmentes magnézium-nitrát vegyület előállítása miért is 
ütközik nagy nehézségekbe.1 Szemlátomást az utolsó vízmolekula teljes eltávozása még 
korántsem történik meg, amikor a nitrátanionok bomlása NO2 fejlődéssel már megindul. 

 

 

 [MJ2] 

 
 

 
[MJ2] 

 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent 
ismertetett Új eredmények 1-2.pontja 
szerinti megállapítások a [Mg(H2O)6](NO3)2 
minta termikus bomlásának részleteiről. 

 
[MJ2] 

 2.) A termogravimetriás termokemencéhez in situ on-line kapcsolt FTIR-
spektroszkópiás fejlődőgáz-elemző (TG-EGA-FTIR) rendszerünk segítségével sikerült felvenni 
és publikálni a mintánkból a maximális sebességű nitrátbomlás hőmérsékletén fejlődő tiszta 
nitrogén-dioxid NO2 gáz autentikus IR-spektrumának képét a 4000-500 cm-1 
hullámszámtartományban. Ez eddig a nyilvános szakirodalmi adatbázisokból hiányzott. 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ2] cikkünkre eddig 15 független hivatkozás érkezett. 
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4.3.  Egy ammónia- és tioszulfáttartalmú, vegyes vegyértékű réz(I,II)-komplex 
(Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2·0.5NH3) in situ TG-EGA-FTIR- és TG/DTA-EGA-MS-fejlődőgáz-
analízise [MJ3]. 
  
[MJ3]: Evolved Gas Analyses on a mixed valence copper(I,II) complex salt with thiosulfate and 

ammonia by in situ TG-EGA-FTIR and TG/DTA-EGA-MS. 

J. Madarász, J. Therm. Anal. Calorim., 97 (2009) 111-116. DOI 10.1007/s10973-009-0236-8 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 A vizes réz-ammónia-tioszulfát rendszer ismeretének [MJ3, Introduction], többek 
között az arany- és ezüstkinyerés tioszulfátos (alternatív nem-cianidos!) technológiájában, 
ahol a réz mint katalizátor kerül alkalmazásra, van jelentősége,1 ill. ez a rendszer 
alkalmazható lehet kémiai oszcillátorok tervezésében is2. A tioszulfátos arany-, ill. 
ezüstkivonás során jelentkező jelentős tioszulfátfogyás-többlet egyik oka is lehet, hogy ilyen -
- Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2, azaz tetranátrium-[tetraammin-réz(II)]-di[katena-
bisz(tioszulfáto)-kuprát(I)] - vagy hasonló vegyes vegyértékű réz-sók válhatnak ki. A címbeli 
szilárd só termikus bomlásának során lejátszódó folyamatokat főleg réz-szulfidok 
előállíthatóságának kérdése nyomán vizsgáltam. 
 
Minták és módszerek: 
 Minta: Az ibolyakék kristályos mintákat (Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2·0.5NH3) 
CuSO4.5H2O-ot 1:1 v/v vizes ammóniás oldatába Na2S2O3 pentahidrátjának 1:1, 1:2 és 1:4 
molarányú hozzáadásával nyertem kb. 30 perc várakozási idő után, kiszűrve. 
 A minták analitikai jellemzése: FTIR (KBr)-spektroszkópia, por-röntgendiffrakció (XRD) 
 Vizsgálati módszer: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termomérleghez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS), ill. 
termogravimetriás mérleghez csatolt gázcellás FTIR-spektrométeres (TG-EGA-FTIR) 
fejlődőgáz-elemzések kombinált alkalmazása. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Refs3,4 

                                                           
1
 Aylmore MG, Muir DM. Thiosulfate leaching of gold – a review. Miner Eng. 2001;14:135–74, and references 

therein. 
2
 Rábai G, Epstein IR. Series systematic design of chemical oscillators. 83. Equilibria and kinetics of the fast 

interaction between copper(II) and thiosulfate ions in aqueous solution. Inorg. Chem. 1992;31:3239–42. 
3
 A. Ferrari, A. Braibanti, A. Tiripicchio, Acta Crystallogr. 21 (1966) 605-610. PDF-01-71-2180 (ICDD PDF-4+);  

4
 B. Morosin A. C. Larson, Acta Crystallogr. B, B25 (1969) 1417-1419. PDF-01-76-792 (ICDD PDF-4+); 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ3]): 
 1.) FTIR-spektumaik és por-röntgendiffrakciós felvételeik és a megfelelő szakirodalmi 
IR-spektroszkópiás adatok, ill. diffrakciós adatbázisok alapján sikerült megmutatni, hogy 
mindannyiszor az adott sztöchiometriával jellemezhető szerkezetű kristályos anyagot 
állítottuk elő, azzal az újdonsággal, hogy a tetraammin-réz(II) kationok közti teret csak 
részlegesen (kb. félig) töltik ki ammóniamolekulák. Ez utóbbi következtetésre éppen a 
termogravimetriás és fejlődőgáz elemzési mérések (kezdeti bomlási lépés) alapján jutottam. 

Összesített képződési reakcióegyenlet:

Szimultán TG/DTA-felvétel levegőben:

 

 
 

   

 [MJ3] 

A tioszulfátanion diszproporciós 
degradálódási útjai és termékei: 

 
A degradációs termékek folyamatos 
oxidációja: 

 
Szulfidok képződése: 
kevés kovellit (CuS):CuS≡1/6[CuI

4(S2)2(CuIIS)2] 

és sok digenit (Cu1.8S, egy jól definiált Cu2-S). 
Rézszulfidok továbboxidációja: 
Cu1.8S(sz)(+CuS(sz))+O2 CuII

2OSO4(sz)  
Az intermedier réz(II)oxidszulfát bomlása: 
CuII

2OSO4(sz) 2CuO(sz)+SO2+1/2O2  
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 2.) A termogravimetriás termokemencéhez in situ on-line kapcsolt FTIR-
spektroszkópiás fejlődőgáz-elemző (TG-EGA-FTIR) és szimultán TG/DTA-EGA-MS 
rendszereink segítségével sikerült felvenni a vegyes vegyértékű komplexsó-minta különleges 
termogravimetriás görbéit, és értelmezve azok szakaszait, sikerült kémiai reakció 
folyamatokat rendelni a TG/DTG görbéken jelentkező minden egyes tömegvesztési-
tömegnövekedési, majd ismét tömegcsökkenési lépéshez/részlépéshez. A kritikus 
állapotokban jelentkező szilárd köztitermékek röntgendiffrakciós vizsgálatát is elvégezve, 
összességében megállapítható volt, hogy kb. 333°C lejátszódó, zömükben bomlási 
folyamatok csak átmenetileg vezetnek rézszulfidok (CuS, kovelit és Cu1.8S, digenit) 
képződéséhez, mivel rögtön megindul a képződött rézoxidok oxidációja átmenetileg stabilis 
réz(II)-oxid-szulfátokká, amelyek tovább hevítve előbb közel súlyállandóságot mutatnak, 
majd magasabb hőmérsékleten CuO-dá (tenorittá) bomlanak el, nátrium-szulfát 
melléktermék fokozatos kialakulása mellett. 

Folyamat(ok) Hőfok-
tartomány 

Egyenlet(ek) Eredő 
tömegváltozás 

Eredő 
hőeffektus  

 „kristályammónia”  
(0.5NH3) vesztése 

25-170°C - 0,5 NH3 1,1% csökkenés 
(elméleti %) 

Elhúzódóan 
endoterm 

NH3-fejlődés,  
[Cu(NH3)4]2+-
kationok bomlása  

Főlépések: 
170-230°C 
250-320°C 

- x NH3, legalább két 
lépésben 

egyidejűleg a 
tioszulfátionok 
degradációjával 

Endoterm, 
195°C-os 
maximummal 

Tioszulfátanionok 
diszproporciós 
degradálódásai 

Főlépések: 
170-230°C 

S2O3
2- =  

    =S2-+ 
SO2(g)+1/2O2(g) 
S2O3

2- = SO3
2- + S 

egyidejűleg a 
[Cu(NH3)4]2+- 
degradációjával 

Endoterm, 
195°C-os 
maximummal 

Diszproporciós 
termékek 
oxidációja  

220-280°C két lépésben 
S-+ O2(g) = SO2(g)  
SO3

2- +1/2O2(g) = 
SO4

2- 

 A folyamatok 
részaránya csak 
becsülhető 

Két exoterm, 
237 és 260°C 
csúcshőfokkal 

Réz-szulfidok 
képződése 

170-333°C  CuS (kovellit) 
Cu1,8S (digenit) 

Tömegváltozás 
nélküliek 

Bizonytalan, 
elfedett 

Réz-szulfidok 
oxidációja 

333-371°C 
370-450°C 

 
 Cu2

IIOSO4 
Tömegnövekedé-
sek 

Két exoterm 
358 és 410°C  

Na2SO4 
módosulatváltása 

571°C Egyhajlású  
hatszöges kristály 

Tömegváltozás 
nélküli 

Endoterm, 
571°C 

Rézoxidszulfátok 
bomlása 

650-
1000°C 

 CuO Tömegcsökkenés endoterm, 
elhúzódó,  

 
 3.) Az egyidejűleg képződő bázikus ammónia és savas kéndioxid gázok fejlődési 
dinamikájának részletes elemzése arra utal, hogy részlegesen bizonyos „semlegesítési 
folyamatok” játszódhatnak le a gázok között a kemencét és a gázcellát összekötő interfész 
rendszeren való áthaladás közben, de ez most szerencsére az észlelt nagy fejlődési 
sebességek mellett nem zavarta meg a termikus bomlási folyamatok értelmezhetőségét. 
 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ3] cikkünkre eddig 7 független hivatkozás érkezett. 
 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-2.pontja szerinti 
megállapítások a Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2·0.5NH3 minta termikus bomlásának részleteiről. 
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4.4.  Az ammónium-paravolframát-tetrahidrát ((NH4)10[H2W12O42]·4H2O) összehasonlító 

(TG-FTIR és TG/DTA-MS) fejlődőgáz-elemzése és szilárd fázisú (FTIR és XRD) 
tanulmányozása levegőben [MJ4]. 
  
[MJ4]: Comparative Evolved Gas Analyses (TG-FTIR, TG/DTA-MS) and Solid State (FTIR, XRD) 

Studies on Thermal Decomposition of Ammonium Paratungstate Tetrahydrate (APT) in air. 

J. Madarász, I. M. Szilágyi, F. Hange, Gy. Pokol 

J. Anal. Appl. Pyrol., 72 (2004) 197-201. doi:10.1016/j.jaap.2004.06.001 

 
Célkitűzés és előzmények: 

 Az ammonium-paravolframát-tetrahidrát, (NH4)10[H2W12O42]·4H2O, az egyik 
lehetséges kiindulási anyaga az izzólámpa-volfrámszál gyártásának. Ezen vegyület termikus 
bontásával levegőben, újabban hidrogéntartalmú atmoszférában olyan köztitermékhez 
jutnak, amely megfelelő K, Al, Si-tartalmú adalékolása, redukciója és szinterelése után olyan 
nagy szemcseméretű volfrámport szolgáltat, amely révén ’non-sag’ vagy „gross kristallin”, 
azaz magas lámpahőmérsékleten is sokáig működőképes volfrámszál nyerhető. Ipari 
jelentősége révén már korán 1961-ben termoanalitikai és termogáz-titrimetriás vizsgálatok 
tárgyát is képezte1. Sőt, az első magyar fejlődő gáz analitikai vizsgálatok tárgyául is szolgált. 

2,3 A kristályos vegyületen4 elvégzett vizsgálatok számossága ellenére, a differenciál 
termoanalitikai (DTA) görbéje két megmagyarázatlan/publikálatlan exoterm hőeffektust 
mutatott.5 Ez utóbbiaknak eredtünk nyomába először levegőben vizsgálódva szimultán 
TG/DTA-MS és TG-FTIR-spektroszkópiás gázcella segítségével. Ez egyben Dr. Szilágyi Imre 
Miklós doktori munkájának hallgató korában történő megindítását is jelentette. 
 
Minták és módszerek: 

 Minta: Mintánk az ammónium-paravolframát tetrahidrátja, (NH4)10[H2W12O42]·4H2O, 
(APT)  a H. C. Starck GmbH-tól származtott. 
 A minták analitikai jellemzése: FTIR (KBr)-spektroszkópia, por-röntgendiffrakció (XRD) 
 Vizsgálati módszer: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS), ill. 
termogravimetriás mérleghez csatolt gázcellás FTIR-spektrométeres (TG-EGA-FTIR) 
fejlődőgáz-elemzések kombinált alkalmazása. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Ref4. 

 
 

 
 
 
 
 
Ref5 

                                                           
1
 Y. Ahn, Funtai Oyobi Funmatsu Yakin 8 (1961) 253–262. 

2
 A.B. Kiss, Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 63 (1970) 237–251 (Eng.) 

3
 Gerey Gy. Szigeti Gy. MFKI Évkönyv, 1977, 57-60 (Hung.) 

4
 H. D’Amour, R. Allman: Zeitschrift für Kristallographie, 136, 1972, 23-47. 

5
 L. Bartha, A.B. Kiss, J. Neugebauer, T. Németh, Refractory Metals, 11, 1981, 71-88 

? 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ4]): 
 
 1.) A termogravimetriás mérleghez on-line kapcsolt FTIR-spektroszkópiás fejlődőgáz-
elemző (TG-EGA-FTIR) és szimultán TG/DTA-EGA-MS rendszereink segítségével két független  
módszerrel is nyomon tudtuk követni a vízgőz és ammónia fejlődésmenetét, amely különálló 
tanulmányokból már többé-kevésbé ismert volt, jól látható volt, hogy 170°C alatt csak vízgőz, 
170 és 240°C között csak ammónia fejlődött, míg 250 és 375°C között mindkettő egyidejűleg. 
Emellett a 300°C körül, valamint a 450°C-on ismételten, de kismértékben keletkező NH3 
katalitikus (Pt-mintatartó általi, levegőárambeli) oxidációjának a termékeit (és azok 
képződési arányait), dinitrogén- és nitrogén-monooxidot,  tehát N2O és NO gázokat lehetett 
azonosítani és nyomonkövetni, s képződésükkel, az ammónia égésével a DTA-görbéken 
jelentkező exoterm hőeffektusok magyarázatát megadni. 
 

Szimultán TG/DTA-felvétel levegőben: 

 

 
[MJ4] 

 TG/DTA-MS-MID

 

 
 [MJ4] 
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2.) A kritikus állapotokban, ill. hőmérsékleteken 
jelentkező szilárd közti termékek sorozatának por-
röntgendiffrakciós vizsgálatát is elvégezve, 
megállapítható volt, hogy 300°C közelében már  
rendezetlenné, amorffá válik a minta szerkezete, 
így a 343°C körüli első exoterm hőeffektushoz az 
amorf anyag ammónium-volfrámbronzzá történő 
átkristályosodási hője is hozzájárul, amely 
egyébként redukáló hatású atmoszférában is 
észlelhető volt. 

 . 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ4] cikkünkre eddig 13 független hivatkozás érkezett. 
 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-2.pontja szerinti 

megállapítások a  (NH4)10[H2W12O42]·4H2O minta termikus bomlásának részleteiről. 
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4.5. Összehasonlító fejlődőgáz-analitikai és egykristály-röntgendiffrakciós szerkezeti 
tanulmány a transz-diammin-bisz(nitrito)-palládium(II) [Pd(NH3)2(NO2)2] és  
-platina(II) [Pt(NH3)2(NO2)2] komplexekről, szénmonoxid szenzorok impregnált érzékelő 
rétegének mibenléte végett [MJ5]. 
  
[MJ5]: Comparative Evolved Gas Analytical and Structural Study on trans-Diammine-Bis(nitrito)-

Palladium(II) and Platinum(II) by TG/DTA-MS, TG-FTIR, and Single Crystal X-ray Diffraction. 

J. Madarász, P. Bombicz, M. Czugler, F. Réti, G. Kiss, G. Pokol 

Thermochim. Acta 490 (2009) 51-59. doi:10.1016/j.tca.2009.02.006 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 A palládium és a platina diammin-bisz(nitrito) vegyületeket híg vizes oldatban hozták 
forgalomba, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szilárd anyag ütésre érzékeny lehet (Solid 
material may be shock sensitive!). SnO2 hordozóra hőkezeléssel impregnálva a vegyületeket 
a BME Atomfizika Tanszéki kollégáink CO-érzékelők vékony szenzorrétegének kialakítását 
próbálták ki velük.1  Az a kérdés merült fel, milyen palládium-, ill. platinatartalmú 
köztitermékek keletkezhetnek, amelyek elősegítik a szénmonoxid érzékelését? Ez indított 
arra, hogy az oldatokból mintákat kristályosítsak, és azok kristály-és molekulaszerkezetét 
egykristálydiffrakcióval felderítsük, másrészt hogy a termikus bomlásukat mind inert 
atmoszférában mind levegőben nyomon kövessem szimultán TG/DTA-MS és TG-FTIR-
spektroszkópiás gázcella segítségével. Egy szerkezetileg nem jelölt [Pt(NH3)2(NO2)2] komplex 
vegyület bomlásáról fellelhető információk szerint az várhatóan heves.2,3,4 
 
Minták és módszerek: 
 Minták: Az ammóniás oldatokból sárga, ill. fehér kristályos Pd-, ill. Pt-tartalmú 
anyagokat sikerült kikristályosítani  
 A minták analitikai jellemzése: FTIR (KBr)-spektroszkópia, por-röntgendiffrakció (XRD) 
 Vizsgálati módszer: egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások; 
szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises termokemencéhez in situ on-
line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS), ill. termogravimetriás mérleghez 
csatolt gázcellás FTIR-spektrométeres (TG-EGA-FTIR) fejlődőgáz-elemzések kombinált 
alkalmazása.  A termikus vizsgálatokhoz lezárt, de tetejükön tűvel kilyukasztott Al-mintatartó 
kapszulákat használtunk a mintarészecskék szétrepülésének megakadályozására. 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ref2 

 

                                                           
1 G. Kiss, V.K. Josepovits, K. Kovács, B. Ostrick, M. Fleischer, H. Meixner, F. Réti, Thin Solid Films 436 (2003) 115–118. 
2
 K. Kinoshita, K. Routsis, J.A.S. Bett, Thermochim. Acta 10 (1974) 109–117 

3 F. Figureas, B. Mencier, L. de Mourgues, C. Naccache, Y. Trambouze, J. Catal. 19 (1970) 315–321. 
4
 J.O. Hernández, E.A. Choren, Thermochim. Acta 71 (1983) 265–272. 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ5]-ben): 
 1.) Egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások segítségével sikerült az 
analóg összetételű komplexek kristály- és molekulaszerkezetét a Pt-komplex esetén 
felderíteni, a Pd-komplex esetén pedig megerősíteni, hogy a komplexek transz-SP-4 
konfigurációjúak. Analóg összetételük ellenére eltérő kristályrendszerűek, eltérő 
szerkezetűek, így por-röntgendiffrakciós mintázatuk sem hasonló. Megállapítottuk, hogy az 
eltérések a kialakuló hidrogénhidas másodlagos kötőerők rendszerében keresendők, amit az 

eltérő infravörös rezgési színképek is jeleznek, főképpen a deformációs NH2-rezgések 
degenerációs fokában.  
 

  
 
2.) A lezárt, de tetejükön tűvel kilyukasztott Al-mintatartó-kapszulák használatával sikerült a 
220°C-ig stabilis vegyületek heves bomlását megfékezni és a szilárd részecskéket megtartani, 
így egyrészt a maradékokat kis tömegük ellenére is sikerült por-röntgendiffrakcióval Pd-
fémként és Pt-fémként azonosítani, másrészt sztöchiometriai számítással a 
termogravimetriás maradékmennyiségek alapján ezt meg is erősíteni. 

 
Szimultán TG/DTA-felvételek He-ban[MJ5]: 
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3. ) A termogravimetriás mérleghez on-line kapcsolt szimultán TG/DTA-EGA-MS rendszerünk 
segítségével valószínűsíteni tudtuk és nyomon követni a N2, H2O,  NH3, N2O és NO gázok 
fejlődését He-os öblítés mellett (sőt a NO2 kismértékű jelenléte sem volt kizárható). A FTIR-
spektroszkópiás fejlődőgáz-elemző (TG-EGA-FTIR) rendszerünk bizonyítani tudta H2O,  NH3, 
N2O, NO és NO2 gázok megjelenését (mivel a N2 nem infraaktív és így nem detektálható IR-
spektroszkópiával) levegős öblítés mellett.   Az irodalom2 alapján előjelzett vízgőz és nitrogén 
fejlődésén túlmenően az ammónia és különböző nitrogén-oxidok jelenléte a vegyületek nagy 
összetettségű bomlási mechanizmusára utal, amelyet nem túlságosan befolyásol az öblítő 
atmoszféra inertsége vagy oxidatív természete, sem pedig a két komplex egymástól eltérő 
hidrogénhídas rendszere. 
 

Szimultán TG/DTA-MS-felvételek 
héliumban (TG/DTA-MS-MID):

 
[MJ5] 

TG-FTIR-spektroszkópiás felvételek a transz- 
[Pd(NH3)2(NO2)2] komplexről levegőben 
 

 
FTIR spektrum T=255°C-ról 

  
 

    
[MJ5] 

A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ5] cikkünkre eddig 7 független hivatkozás érkezett. 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-3.pontja szerinti 
megállapítások a transz-[Pt(NH3)2(NO2)2] és transz-[Pt(NH3)2(NO2)2] minták termikus 
bomlásának részleteiről. 



 

23 
 

4.6. A dikloro-(tiokarbamid)-ón(II) ([Sn(tu)Cl2], tu: (NH2)2C=S] fémkomplexből termikus 
bomlása során fejlődő gázok on-line kapcsolt TG-FTIR és TG/DTA-MS fejlődőgáz-analízise 
egyszerű és összetett félvezető szulfidrétegek előállítása érdekében [MJ6]. 
  
[MJ6]: Online coupled TG-FTIR and TG/DTA-MS analysis of the evolved gases from 

dichloro(thiourea) tin(II). J. Madarász, P. Bombicz, M. Okuya, S. Kaneko, Gy. Pokol 

Solid State Ionics, 172 (2004) 577-581. doi:10.1016/j.ssi.2004.02.065 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 A tiokarbamid (thiourea, tu) és SnCl2-só 1:1 molarányú vizes oldatából előállítható 
komplex vegyületet, több más rokon tiokarbamidos fémhalogenid sorában, termikus 
fejlődőgáz-analízisnek egyszerű és összetett ón-szulfid vegyületek félvezető rétegek  
permetpirolízissel (spray pyrolysis deposition) történő előállíthatóságának vizsgálatára 
vetettem alá, napelemcellákban való alkalmazhatóságuk elbírálása céljából.1 Ebben a 
vizsgálati szakaszban, a fémkomplex termikus bomlását levegőben vizsgálva, szimultán 
TG/DTA-MS és TG-FTIR-spektroszkópiás gázcella segítségével követtem nyomon a belőle 
fejlődő gázokat/gőzöket, egy másik, ugyancsak az SnCl2-tiokarbamid rendszerben előálló, de 
tiokarbamidban (tu) jóval gazdagabb sztöchiometriájú, Sn2(tu)5Cl4.2H2O képletű rokon 
vegyület  tiokarbamid ligandumaiból,2 ill. tisztán tiokarbamidból3 fejlődő gázok 
összetételével és távozási dinamikájával.  
 
Minták és módszerek: 
 Minták: A mintát fehér csapadékként nyertem 1:1 molarányban adagolva, kevertetés 
és enyhe melegítés közben a komponenseket kevés desztillált vízbe.1 
 A minták analitikai jellemzése: FTIR (KBr)-spektroszkópia, por-röntgendiffrakció (XRD) 
 Vizsgálati módszer: szimultán TG/DTA-EGA-MS- és TG-EGA-FTIR-fejlődőgáz-elemzések 
kombinált alkalmazása.   

  

 
 
 
 
Ref4 
 

 

 
 
 
 
Ref1 

                                                           
1
 J. Madarász, P. Bombicz, M. Okuya, and S. Kaneko, Thermal decomposition of thiourea complexes of Cu(I), Zn(II), and Sn(II) chlorides as 

precursors for the spray pyrolysis deposition of sulfide thin films, Solid State Ionics, 141-142 (2001) 439-446 
2
 J. Madarász, P. Bombicz, M. Okuya, S. Kaneko, Gy. Pokol, Comparative on-line coupled TG-FTIR and TG/DTA-MS analyses of the evolved 

gases from thiourea complexes of SnCl2. Tetrachloropenta(thiourea) ditin(II), a compound rich in thiourea, J. Anal. Appl. Pyrol., 72 (2004) 
209-214 
3
 J. Madarász and G. Pokol, Comparative evolved gas analyses on thermal degradation of thiourea by coupled TG-FTIR and TG/DTA-MS 

instruments,J. Therm. Anal. Calorim., 88 (2007) 329-336. 
4
 P. G. Harrison, B. J. Haylett and T. J. King, Inorg. Chim. Acta, 75 (1983) 259-264. 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ6] Abstractjében): 
 1.) Kombinált TG/DTA-EGA-MS és TG-EGA-FTIR-vizsgálatokkal azonosítottam és 
nyomon követtem az Sn(tu)Cl2 fémkomplex-mintából levegőáramban komplexen fejlődő 
gázkeverékek minőségi összetételét és megállapítottam, hogy az első légnemű termékei, 
melyek 170°C-tól kezdenek el fejlődni a ciánamid (NH2CN), karbonil-szulfid (COS), 
széndiszulfid (CS2) és vízgőz. Viszont 240°C-on az izotiociánsav (HNCS) válik főtermékké, 
amelyet CS2, hidrogéncianid (HCN) and sósav (HCl) nyomai kísérnek az EGA-FTIR elemzés 
után. Ammónia (NH3) először 250°C körül jelenik meg, míg kéndioxid (SO2) képződése nem 
észlelhető egészen 400°C-ig. Az ón-szulfidok és a szerves maradékok levegőbeli oxidációs 
termékei, úgymint SO2, CO2 (és NH2CN) hirtelen 425°C-on jelennek meg egy nagyon éles 
exoterm hőeffektus kíséretében. Az FTIR-spektroszkópiás gázcellában azonosított légnemű 
termékeket, a HNCS kivételével tömegspektroszkópia segítségével is meg lehetett erősíteni. 
Kénhidrogén (H2S) fejlődését egyik fejlődőgáz-analitikai módszer sem jelezte a bomlás 
egyetlen fázisában sem. 
 

  
[MJ6] 

Az olvadáspont (T=164°C) fölött a kondenzált 
(olvadék/szilárd) fázisokat érintő, ott lejátszódó 
heterogénfázisú reakciók: 

 
 
 

 
 
 

 
[MJ6] 

 
2.) A Sn(tu)Cl2 vegyület 164°C-os megolvadása után az olvadékban található kémiai 
komponensei [Sn(tu)2+

(f), Cl-(f), Sn2+
(l), SnCl2(f) és tu(f)] között oxidációval vagy anélkül 

lejátszódó összetett degradáció részreakcióra/részfolyamataira a fenti (1-4) legvalószínűbb 
kémiai egyenleteket adtam meg, a következő megjegyzésekkel: a) a ciánamid 
kondenzátumainak megjelenése a gázcella ablakain azonosítatlanul széles sávokat ad; b) a 
vízgőz képződését viszonylag nehéz követni az FTIR-gázcellában és könnyebb az 
tömegspektrométerrel; c) SnCl4 gőzök képződését egyik EGA-technikával sem sikerült 
detektálni; d) egy egészen kis mennyiségű HCl-t 200 és 300°C között sikerült kimutatni, 
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azonban a tömegspektrométerrel csak 600°C fölött; e) az ammónia és a savas (HCl, SO2) 
gázok közötti kondenzációval járó közömbösítési reakciók zavarhatták ezeknek gázok 
észlelését, s azok pontos távozási dinamikájának meghatározását. 
 

TG-FTIR-spektroszkópiás mérés alapján 
konstruált gáz/gőzfejlődésmenetek  a 
[Sn(tu)Cl2] komplexről levegőben 

 
[MJ6] 

Szimultán TG/DTA-MS-MID-ionáramok 
alapján észlelt gáz/gőzfejlődésmenetek  a 
[Sn(tu)Cl2] komplexről levegőben 

 
[MJ6] 

 

 

 
3. ) Megállapítottam, hogy az Sn(tu)Cl2 fémkomplexből, amelynek kéntartalma jóval kisebb 
mint az Sn2(tu)5Cl4.2H2O2 vegyületé, emiatt SO2 fejlődés csupáncsak 430°C körül jelent meg 
(az ónszulfidok oxidációs termékeként) és nem volt észlelhető az alacsonyabb hőmérsékleti 
tartományban elengedett kéntartalmú gázok oxidációs termékeként, ahogyan az a 
tiokarbamidban gazdagabb vegyületnél megfigyelhető volt. 
 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ6] cikkünkre eddig 5 független hivatkozás érkezett. 
 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-3.pontja szerinti 
megállapítások a  [Sn(tu)Cl2] komplex minta termikus bomlásának részleteiről. 
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4.7. Szokatlanul magas, +6 oxidációs számú vasat tartalmazó ferrát(VI)-sók, K2FeO4 és 
BaFeO4 termikus bomlása hélium-atmoszférában TG/DTA-MS gázelemzéssel követve[MJ7]. 
  
[MJ7]: Thermal Decomposition of Iron(VI) Oxides, K2FeO4 and BaFeO4, in an Inert Atmosphere. 

J. Madarász , R. Zbořil, Z. Homonnay, V. K. Sharma, G. Pokol 

J. Solid State Chem. 179 (2006) 1426-1433. doi:10.1016/j.jssc.2006.01.054 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 A szokatlanul magas, +6 oxidációs számú vasat tartalmazó ferrát(VI)-sók, különösen a 
K2FeO4 és BaFeO4 már régről ismertek, de napjainkban újra reneszánszukat igérik mint 
alternatív voltaelem-katódok, „zöld” oxidálószerek a szerves kémiában, ill. környezetbarát 
többfunkciós oxidáló és flokkuláló szerek különböző vízkezelési/víztisztítási technológiákban. 
Stabilitásuk és hatóértékük gyors ellenőrzésére, megfelelő referenciák megléte esetén,  
termogravimetriás módszerrel viszonylag egyszerű lehetőség nyílhat. Másrészt, a sok ízben 
felmerülő szilárdfázisú szintézisük lehetőségeinek felmérése is fontosnak tűnt. Ezek 
érdekében vetettük alá V. K. Sharma (Florida Institute of Technolgy, Orlando, FL, USA) 
autentikus kálium-, ill. bárium-ferrát(VI)-só mintáit in situ on-line kapcsolt TG/DTA-EGA-MS-
fejlődőgáz-elemzésnek, annak vizsgálatára, hogy milyen hőmérséklettartományban és 
milyen arányban fejlődik belőlük elemi oxigén, ill. hogyan alakul a minta magas 
hőmérsékletű stabilitása, kémiai viselkedése. A vizsgálatokat a szilárd köztitermékek 
felderítése érdekében Mössbauer-spektroszkópiával és magashőmérsékletű 
röntgendiffrakcióval is kiegészítettük. 
 
Minták és módszerek: 
 Minták: K2FeO4 és BaFeO4 mintakészítmények (FIT) 
 Vizsgálati módszerek: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS)  
fejlődőgáz-elemzés alkalmazása; Mössbauer-spektroszkópia, Magas hőmérsékletű 
röntgendiffrakció (HT-XRD). 

Ref.1,2 
 

                                                           
1
 Audette, R. J., Quail, J. W., Black, W. H. Black, Robertson, B. E., J. Solid State Chem. 8 (1973) 43-49. 

2
 Hoppe, M. L., Schlemper, E. O., Murmann, R. K., Acta Cryst. B38 (1982) 2237-2239.  
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ7] Abstract és Conclusion részeit): 
 1.) Megállapítottam, hogy az oxigénfejlődést megelőzően vízgőz távozik a 
mintáinkból a K2FeO4 esetén még 100°C alatt egy lépésben (kb. 0,7%-nyi), míg a BaFeO4 
esetén 125°C-ig fokozatosan 0,4%-nyi, majd pedig 200°C-ig kb. 2%-nyi. A vízmolekula teljes 
eltávozása után 275, ill. 250°C-os csúcshőmérsékletekkel, már kb. 220, ill. 180°C körül 
megindul az oxigén (O2) fejlődése, amely kb. 310, ill. 270°C-ig tart. A fejlődő oxigén 
mennyisége az elméleti várakozásoknál kevesebb 6,8, ill. 6,3% csupán, amely 0,42, ill. 0,52 
mol O2 molekulának felel meg képletegységenként, a vas(VI)-vas(III) átmenetből várt 0,75 
molekula O2 helyett. Mindemellett ezekre az értékekhez arányosan viszonyítva 
számítható/becsülhető más kálium, ill. báriumpreparátumok Fe(VI) tartalma is, ami új 
módszerünk lényege is egyben. 
 

 
 [MJ7] 

 
[MJ7] 

 
[MJ7] 

 
[MJ7] 
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 2.) Megállapítottuk, hogy az oxigénfejlődéssel egyidőben keletkező szilárd termékek 

Mössbauer-spektroszkópiás azonosítás révén KFeO2, ill. bizonyos BaFeO3- fázisok.  
Előző esetben magashőmérsékletű röntgendiffrakciós segítségével in situ azonosítani és 
nyomon tudtuk követni a KFeO2 fázist (nem publikált eredmények). 
 3.) Megállapítható, hogy az eredeti „oxidációs erő” egy része az oxigénfejlődés után is  
a termogravimetriás és a Mössbauer-spektroszkópiás mérések szerint megmarad 
peroxidok/szuperoxidok vagy fémvakanciák és elektronhiányok (Vm’ + h·) formájában. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
A K2FeO4 minta magas hőmérsékletű por-röntgendiffrakciós felvétele (HT-XRD) 
Diffraktométer: Panalytical X’pert Pro MPD, X’celerator detektorral felszerelve,  

programozottan (~5°C/min) fűtött Pt-csíkon, 2 =10-70°, szkennelési sebesség 2,5 min/scan,   

 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ7] cikkünkre eddig 4 független hivatkozás érkezett. 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-2.pontja szerinti 
megállapítások a K2FeO4 és BaFeO4 mintá termikus bomlásának részleteiről, ill. az 1.számú 
pontban ismertetett ferrát (VI)sótartalom meghatározásának termogravimetriás módszere. 
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4.8 Több-kevesebb szervesanyag-tartalmú titániaprekurzor-minták fejlődőgáz-
elemzései, festékkel érzékenyített napelemcellák (DSSC) mikropórusos nagyfelületű titán-
dioxid rétegeinek előállítására [MJ8]. 
  
[MJ8]: TG/DTA-EGA-MS studies on titania precursors of low organic content for porous thin films of 

TiO2. J. Madarász, M. Okuya, P. P. Varga, S. Kaneko, G. Pokol 

J. Anal. Appl. Pyrol., 79 (2007) 479-483. doi:10.1016/j.jaap.2006.12.026 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 Alternatív, Grätzel-típusú1 (festékkel érzékenyítetett, DSSC) napelemek 
titániarétegének porlasztásos (permet-) pirolízises leválasztással (SPD) való kialakításához 
finoman diszpergált és pórusos titán-dioxid részecskék használatát találták előnyösnek japán 
kollégáink.2 Kétféle titániaréteg-prekurzorport (egy alacsony szervesanyag-tartalmút, ill. egy 
anélkülit) vizsgáltunk meg TG/DTA-EGA-MS-fejlődőgáz-elemzéssel, Triton X-100 (TX-100, 
polioxoetilén-p-izooktilfeniléter n≈10) nem-ionos tenzidben történt (re)diszpergálásuk előtt 
és után, annak érdekében, hogy mennyire erős kölcsönhatások alakulnak ki a felületaktív 
anyag és a titánia részecskék között, ill. hogy milyen mértékben kapcsolódnak szerves 
molekulák a titánia szemcsékhez. Ezzel egyben ellenőrizni és modellezni is próbáltuk a 
megkötődő szerves anyagok bomlását és kiégését a végső termikus kezelés során. 
 
Minták és módszerek: 
 Minták: Referenciául tiszta TiO2-por (1 Degussa P25), alacsony szerves anyagtartalmú 
kolloid 3 TK302 (Tayca Co, Japán) óvatosan beszárítva, ill. ezek Triton-X-ban 
rediszpergált/beszárított változatai (2 P25+TX-100, ill. 4 Tayca+TX-100). 
 Vizsgálati módszerek: szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS) fejlődőgáz-
elemzés alkalmazása: 

  
[MJ8] 

 
[MJ8] 

                                                           
1
 B. O’Regan, M. Gra¨tzel, Nature 353 (1991) 737–740. 

2 M. Okuya, K. Nakade, D. Osa, G.R.A. Kumara, T. Nakano, S. Kaneko, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 164 (2004) 167–172. 
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Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ8] Abstract és Conclusion részeit): 
 1.) Megállapítottam, hogy a tiszta TiO2 (1 P25) minta kb. 12% Triton X-100-at (TX-100) 
köt meg, amelyet fokozatosan két ütemben 500°C-ig veszít el. A másik titaniaminta (3 TK302) 
amely eredetileg is tartalmaz szerves anyagot csak 8%-os tömegvesztést mutat, amelyből 
1,7% víz (140°C-ig leadja) és többi szerves rész, amelyet még két átfedő ütemben veszít el, Az 
elsőben 275°C körül valószínűleg acetonitril eliminálódik a tömegspektrum alapján, míg a 
másodikban 300 és 500°C között szerves termékek jelennek meg, nem nagyobb 
fragmensekkel mint m/z=120 amu, amelyek aztán meggyulladva teljesen vízgőzzé és CO2-dá 
égnek el. A TX-100-ba diszpergált TK302 mintaderivátum 11,7% teljes súlyvesztést mutat, 
amiből 2,1 víz 105°C-ig leadva, meg egy szerves rész, amit három lépésben ad le 500°c-ig. 
Eközben a második szakaszban, 265 és 315°C között levegőben egy heves nagy hőeffektus 
jelentkezik, amely kb. 35°C-kal is túlfűti a mintát. Ezt a rendkívüli exotermicitást mint egy 
előnyös tényezőt tekinthetjük a festékkel érzékenyítetett napelemeink megfelelő tisztaságú, 
minőségű, ill. porózusságú titaniarétegének kialakulásához. 

 
[MJ8] 

 
[MJ8] 

 
  
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ8] cikkünkre eddig 5 független hivatkozás érkezett. 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1. pontja szerinti 
megállapítások az egyes 1-4 titaniaminták termikus bomlásának részleteiről. 
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4.9. Összehasonlító fejlődőgáz elemzések (TG-FTIR és TG/DTA-MS) kristályos és amorf 
titán(IV)-oxohidroxo-acetilacetonát mintákról, festékkel érzékenyített napelemcellák 
(DSSC) simafelületű titán-dioxid rétegeinek előállítására [MJ9]. 
  
[MJ9]: Comparative Evolved Gas Analyses of Crystalline and Amorphous Titanium(IV)oxo-hydroxo-

acetylacetonates by TG-FTIR and TG/DTA-MS. 

J. Madarász, S. Kaneko, M. Okuya, and G.Pokol  

Thermochim. Acta, 489 (2009) 37-44. doi:10.1016/j.tca.2009.01.020 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 Japán és észt kollégáink alternatív, Grätzel-típusú1 (vagy festékkel érzékenyítetett, 
DSSC) napelemek titániarétegének porlasztásos(permet) pirolízises leválasztással (SPD) való 
kialakításához nemcsak finoman diszpergált titán-dioxid részecskék használatát találták 
előnyösnek, hanem egy második, folytonos filmképző, összefüggő felületeket nyújtó TiO2-
rétegnek az előző alatt történő alkalmazását is.2,3 Ez utóbbihoz vizsgáltunk meg több, 
acetilacetonáttal hidrolizált prekurzoroldatból előállított, eltérő arányban kristályos és amorf 
részeket is tartalmazó titán(IV)-oxohidroxo-acetilacetonát vegyszermintát kombinált 
TG/DTA-EGA-MS- és TG-EGA-FTIR-fejlődőgáz-elemzéssel, hogy a kristályos és az amorf részek 
termikus bomlási mechanizmusa közötti különbségeket felderítsük és megkíséreljük 
modellezni a megkötődő szerves anyagok távozását, bomlását és kiégését a 
porlasztásos/permet pirolízis során és magyarázatot találjunk az összefüggő titániarétegek 
kialakulására. 
 
Minták és módszerek: 
 Minták: A „Titanium(IV)-oxo-acetylacetonate”-ként címkézett minták kereskedelmi 
forgalomban kaphatóak voltak (Tokyo Kasei Kogyo Co. Ltd., (Japan, Product No.) and 
Aldrich–Sigma (Product No.3300833, Lot No. 00408BE). A Japánból származó halvány 
citromsárga minta (Minta 1) finoman porítva homogének látszott, míg a Sigma-Aldrich-tól 
származó narancssárga mintapor durva vöröses barna szemcséket is tartalmazott. A tiszta 
narancssárga mintát (Minta 2) óvatos szitálással választottam el a vörösbarna szemcséktől. 
Ez utóbbiak közül csipesszel válogattam és porítottam össze a vörösbarna mintát (Minta 3). 
 Vizsgálati módszerek: A minták jellemzésére por-röntgendiffrakciós, FTIR (KBr)-
spektroszkópiás vizsgálatot, és CHN-elemanalízist végeztünk. Az egyes minták termikus 
viselkedését szimultán termogravimetriás és differenciális termoanalízises 
termokemencéhez in situ on-line kapcsolt tömegspektrométeres (TG/DTA-EGA-MS), ill. FTIR-
spektroszkópiai gázcellás (TG-EGA-FTIR) fejlődőgáz-elemzés együttes alkalmazásával 
vizsgáltam. 
 
Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ9] Conclusion részeit): 
 1.) Az egyes minták XRD, FTIR és C,H(N)-elemanalízise útján megállapítottam, hogy 
annak ellenére, hogy az FTIR-spektrumaikban felismerhető hasonlóságaik, pl. acetilacetonát 
anion (acac) tartalmuk ellenére, eltérő szerkezetűek, ugyanis por-röntgendiffrakciós 
mintázatuk alapján az első két minta hasonló kristályos komponenst tartalmazott, de eltérő 
mérvű kristályossággal, addig a harmadik minta csaknem teljesen amorfnak bizonyult.  

                                                           
1
 B. O’Regan, M. Grätzel, Nature 353 (1991) 737–740. 

2 M. Okuya, K. Nakade, D. Osa, G.R.A. Kumara, T. Nakano, S. Kaneko, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 164 (2004) 167–172. 
3 M. Krunks, I. Oja, K. Tõnsuaadu, M. Es-Souni, M. Gruselle, L. Niinistö, J. Therm. Anal. Cal. 80 (2005) 483–488. 
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[MJ9] 

 
[MJ9] 

 
Az elvégzett C- és H-elemanalízisek szerint a színük mélyülésének sorrendjében egyre 
kevesebb acetilacetát-tartalmat mutattak, de ez még a szerves anyagban leggazdagabb 
Minta 1 esetén sem érte el a sztöchiometrikus TiO(acac)2-képletnek, (ahol acac 
=acetilacetonát, ) megfelelő értéket, így nem csoda, hogy a cambridge-i egykristály 
adatbázisban (CSD) fellelhető két dimer Ti2O2(acac)4 kristálymódosulatnak sem felelt meg a 
diffrakciós képük. A kristályos komponensre viszont a nemzeközi pordiffrakciós adatbázisban 
található volt egy igen hasonló diffrakciós kép, éppen a TiO(acac)2-képlethez rendelve, 
viszont ’doubtful’ referenciaadatlap minősítéssel. A rendelkezésre álló kísérleti információk 
alapján, beleértve a termikus elemzésnél nyerteket is, a mintákat oxo-hidroxo-
acetilacetonátként adtam meg a következő összetétellel: 
• TiO0.83(acac)1.80(OH)0.54·0.088H2O (Minta 1); 
• TiO0.86(acac)1.30(OH)0.98 (Minta 2) 
• TiO1.525(acac)0.46(OH)0.49·0.49H2O (az amorf Minta 3). 

 
[MJ9] 

 
[MJ9] 
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2.) A termoanalitikai vizsgálataimmal megállapítottam, hogy a kristályos részt tartalmazó 
minták (Minta 1 és 2), acetilaceton gőzt eresztenek el már 140°C-től kezdődően. 245°C-nál, 
ezen folyamat felgyorsulása után egy hatalmas és éles exoterm hőeffektus jelentkezik és 
eredményez ecetsav, CO2, H2O és CO-fejlődést. Minimális mértékben további nem 
azonosított illékony komponensek is fejlődtek, amelyek nem mutattak az m/z=152 értéknél 
nagyobb ionfragmenst 285°C-ig MS-sel detektálva. A visszamaradó szerves maradványok a 
kondenzált fázisból két további exoterm szakaszban égtek ki 500°C-ig. Addig a víz- és az 
alacsony acetilacetonát-tartalmú amorf Minta 3, 6.6%-nyi vízgőzt eresztett el 140°C-ig, majd 
acetont és acetilacetonátot 300°C-ig. 215 és 385°C között egy kevés ecetsav, CO2 és CO 
szintén fejlődött. A CO2 fejlődése egészen 650°C-ig észlelhető volt. 
 
A vizsgálatok utóélete, hatása: A [MJ9] cikkünkre eddig 11 független hivatkozás érkezett. 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1. és 2. pontja szerinti 
megállapítások az egyes 1-3 titán(IV)-oxo-hidroxo-acetilacetonát minták termikus 
bomlásának részleteiről. 
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4.10. Kénnel/tiokarbamiddal adalékolt titania (S:TiO2) prekurzor mintáinak fejlődőgáz-
elemzése, látható fényben is fotokatalitikus hatással rendelkező titán-dioxid előállításának 
céljaira [MJ10] 
  
[MJ10]: Comprehensive evolved gas analysis (EGA) of amorphous precursors for S-doped titania by 

in situ TG–FTIR and TG/DTA–MS in air: Part 2. Precursor from thiourea and titanium(IV)-n-butoxide 

J. Madarász, A. Braileanu, M. Crisan, G. Pokol 

J. Anal. Appl. Pyrol., 85 (2009) 549-556. doi:10.1016/j.jaap.2008.10.017 

 

Célkitűzés és előzmények: 
 Kénnel adalékolt, a látható fény tartományában is fotokatalitikus hatást mutató 
titániarétegek előállítására törekedve,1 romániai kollégáink különböző tetraalkoxo-titanátok 
(n-EtO, i-PrO és n-BuO) hidrolízisét 5%-nyi tiokarbamid jelenlétében végezték el, majd azok 
hőkezelése/hevítése révén kíséreltek meg előállítani TiO2-rétegeket és -porokat.2 A mi 
feladatunk a hidrolízis/kondenzáció során nyerhető egyes szilárd termékek termikus 
viselkedésének feltérképezésére volt. A tőlük kapott mintákat kombinált TG/DTA-EGA-MS- 
és TG-EGA-FTIR-fejlődőgáz-elemzéssel vizsgáltuk meg, hogy az tiokarbamidos és anélküli 
preparátumok termikus bomlási mechanizmusa közötti különbségeket felderítsük és 
megkíséreljük modellezni a visszamaradó szerves, ill. szervetlen anyagok távozását, bomlását 
és kiégését a hőkezelések során, és hogy magyarázatot találjunk a fotokatalitikus hatás 
kiterjedését szolgáló, ill. gátoló tényezőkre. 
 
Minták és módszerek: 
 Minták: A ’1 (nBuO)’-ként és ’2 (nBuO-tu)’ –ként címkézett mintákat Ti(IV)-
tetrabutoxidból tiokarbamid nélkül, ill. 5%-nyi tiokarbamid hozzáadásával vizes n-butanolban 
szobahőmérsékleten hidrolizálták, egy végső 80°C-os bekoncentrálás mellett.  
 Vizsgálati módszerek: Az amorf minták jellemzésére FTIR (KBr)-spektroszkópiás 
vizsgálatot, és a 2.sz. mintára CHN-elemanalízist is végezt(ett)ünk. Az egyes minták termikus 
viselkedését szimultán TG/DTA-EGA-MS, ill. FTIR-spektroszkópiai gázcellás (TG-EGA-FTIR) 
fejlődőgáz-elemzés együttes alkalmazásával vizsgáltam. A titánia minták anatáz/rutil arányát 
pedig por-röntgendiffrakció segítségével állapítottam meg. 
 
Új eredmények, tézisek (Lásd részletesebben a [MJ10] Abstract és Conclusion részeit): 
 1.) A minták FTIR-spektroszkópiai felvételei és a 2.sz. minta C-,H-elemanalízise útján 
megállapítottam, hogy mindkét minta tartalmaz alifás - feltehetően butoxi- - csoportokat, 
nedvességet, és 2.sz. minta pedig a tiokarbamid-adalékból származó maradványokat is. Ezek 
miatt már a tiokarbamidmentes minta termikus bomlási kinetikája is több erősen átlapoló 
lépést mutat, akár a tömegvesztések dinamikáját (TG/DTG), akár a hőeffektusokat tekintjük 
(DTA). A mintapár közös jellemzője, hogy a DTA-görbéik 220 és 260°C között egy nagy és éles 
exoterm hőeffektust mutatnak, amelyet CO2 és vízgőz fejlődése kísér, annak 
eredményeképpen, hogy az ’in situ’ keletkező illékony telítetlen szerves bomlástermékek 
(valószínűleg butének, ill. butadién) meggyulladnak a bezáródott, elhidrolizálatlan butoxi-
láncokból kiszabadulva, amit mindkét (TG/DTA-MS- és TG-FTIR-) módszerrel detektálni 
lehetett.  

                                                           
1
 R. Asahi, T. Morikawa, T. Ohwaki, K. Aoki, Y. Taga, Science 293 (2001) 269–271 

2
 Crisan M, Braileanu A, Raileanu M, Zaharescu M, Crisan D, Dragan N, et al. Sol–gel S-doped TiO2 materials for 

environmental protection. J Non-Cryst Solids. 354 (2008) 705 
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[MJ10] 

 
[MJ10] 

2.) Megállapítottam, hogy a gőzök égése mellett a mintákban egyfajta polimerizációs 
folyamat is lejátszódik, mely a kondenzált fázisban még jelentős mennyiségű szerves anyagot 
tart vissza, ami aztán először a kátrányos, térhálósodó állapotából 250 és 450°C között 
fokozatosan elszenesedik, közben folyamatosan CO2 és CO fejlődik belőle, ami 450°C-tól 
teljesen visszaesik, leáll. Az elszenesedett fázis 500°C-ig valószínűleg oxigént köt meg, mivel 
tömege kissé növekszik, amelyet követően exoterm hőeffektusok (522 és 573°C) kíséretében 
újabb, most már kokszégési folyamatok játszódnak le, amelyeket az ismételten 
megemelkedő CO2-fejlődés jelez, azonban lassan fokozatosan a minta 
súlyvesztése/hamvadása 750-800°C-ig is folytatódnak, sőt még nem is áll le a mérés végéig. 
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3.)  A fejlődő gázok és gőzök azonosításával és nyomon követésével megállapítottam, 
hogy a 2. sz. kiindulási mintába bennfoglalódott tiokarbamidos részek már viszonylag 
alacsony (a tiokarbamid olvadáspontja, 180°C alatti) hőmérsékleteken bomlásnak indulnak. 
Ezt jelzi a karbonilszulfid (COS) megjelenése 120 és 230°C között két szakaszban is, emellett 
az ammónia (NH3) fejlődése is 170 és 230°C között, amely ’in situ’ észlelhető és nyomon 
követhető volt mindkét fejlődőgáz-analitikai berendezésünkkel. Sőt, a tiokarbamidból 
származóan kéndioxid (SO2) is fejlődött már 190°C-tól kezdve, mely aztán még több ütemben 
is megjelent fel egészen magas hőmérsékletekig.  
4.) Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy a Ti(nBuO)4-ból és 5%-nyi 
tiokarbamidból kapható szilárd anyag még 800°C-on is  szerves eredetű szenes maradékkal 
szennyezett titániát (TiO2-ot) ad, amely ugyan még szervetlen kéntartalmú is, hiszen a CO2 és 
a SO2 fejlődése még 800°C-ig sem szünetelt, de a titánia minta ekkor már zömében rutil 
módosulatú, szemben az irodalomban leírt, 500-650°C között kapott hatásos, csak kénnel 
adalékolt anatáz-formával szemben. Így meg tudtuk magyarázni, hogy az így készített szenes 
„C,S:TiO2” minták miért nem mutattak fotokatalitikus aktivitást a látható fény 
tartományában. 
 
A vizsgálatok utóélete, hatása: Hasonló vizsgálatainkat a tetraetil- és tetraizopropil-titanát 
kiindulási anyagokból nyert hasonlóan készített prekurzor mintákra is kiterjesztettük.3,4  
A [MJ10] cikkünkre eddig 9 független hivatkozás érkezett. 
Vonatkozó habilitációs tézisek: A fent ismertetett Új eredmények 1-4. pontja szerinti 
megállapítások az egyes (1-2) prekurzorminták termikus bomlásának részleteiről. 

                                                           
3
 J. Madarász, A. Braileanu, G. Pokol, Anal. Appl. Pyrolysis, 82 (2008) 292–297 

4
 J. Madarász, A. Braileanu, M. Crisan, M. Raileanu, G. Pokol, J Therm Anal Calorim, 97 (2009) 265–271 
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5. Összefoglalás (Tömörített, ill. összevont tézisek) 

 A bemutatott kutatásokban olyan szilárd rendszerekről akartunk új megállapításokat tenni, 

amelyekre nézve – a tudományos és/vagy technológiai alkalmazások szempontjából – előzőleg nem 

állt rendelkezésre (elegendő) információ az alábbi kérdésekről 

- a rendszer komponenseinek száma és mennyiségi aránya; 

- fázisösszetétele; a szilárdfázisok kristályos/amorf jellege; 

- a komponensek kémiai összetétele, molekula-, ill. kristályszerkezete; 

- a rendszerben hőmérsékletváltozás hatására lejátszódó folyamatok jellemzői; 

 Ha az előzményekből (irodalmi, ill. saját tapasztalatból) a fenti kérdésekre csak részlegesen 

lehetett válaszolni, a vizsgálatokról azok alapján döntöttünk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel – 

elsősorban a koncertikusan kapcsolt termoanalitikai méréstechnikákkal (TG/DTA-EGA-MS, TG-EGA-

FTIR) és a kondenzált fázisok jellemzésére szolgáló analitikai eszközökkel (XRD, FTIR, CHN-elemzés, 

Mössbauer-spektroszkópia) – várható-e, hogy a rendszer leírása érdemben kiegészíthető, 

tökéletesíthető. A vizsgálatok elindításának az is feltétele volt, hogy az adott rendszer jól definiáltnak 

tekinthető-e, legalább előállításának reprodukálhatóságának okán. 

1. Tézis    

 Megerősíttük és pontosítottuk a Na[FeEDTA(H2O)]·2H2O fémkomplex kristály- és 

molekulaszerkezetét alacsony hőmérsékleten megismételt egykristály-röntgendiffrakciós 

meghatározással. Megállapítottuk (TG/DTA-MS segítségével), hogy a kezdeti kristályvízvesztési 

lépcsői közel sztöchiometrikusak, s bizonyíthattuk, hogy az EDTA-ligandum bomlása egy csaknem 

sztöchiometrikus dekarboxileződéssel (képletegységre esően egy molnyi CO2 leszakadásával) indul, s 

Mössbauer-spektroszkópiával vizsgálva a keletkező közti termékeket, azt is megállapíthattuk, hogy ez 

a folyamat egyúttal részlegesen a központi Fe(III)-ion redukciójával jár [MJ1]. 

2. Tézis  

 Megállapíttuk (TG/DTA-MS és TG-FTIR segítségével), hogy a magnéziumnitrát-hexahidrát 

([Mg(H2O)6](NO3)2 bomlása, a várakozásokkal ellentétben nem vezet el tisztán a kristályvízmentes 

állapothoz, mivel az utolsó erősen kötődő vízmolekulák elűzéséhez szükséges hőfokon már a 

nitrátionok bomlása is beindul. Megállapíthattuk azt is, hogy egészen kis mennyiségű minták esetén a 

nitrátbomlás elsődleges terméke nitrogéndioxid, NO2 és oxigén, míg a HNO3 megjelenése nagyobb 

mennyiségű mintáknál a hő- és anyagtranszport-folyamatot gátló hatása miatt jelentkezik, ill.  

másodlagos reakciók eredménye. Az NO2-gáz egyébként nehezen fellelhető grafikus FTIR-spektrumát 

referenciává válás céljából publikáltuk is [MJ2]. 

3. Tézis 

 Az ammónium-paravolframát-tetrahidrát ((NH4)10[H2W12O42]·4H2O) összehasonlító (TG-FTIR 

és TG/DTA-MS) vizsgálatával sikeresen megállapítottuk a vízgőz és az ammónia távozási ütemeit, és 

hogy a régóta megmagyarázatlan eredetű exoterm hőeffektusokat a különböző hőfokokon keletkező 

NH3 gáz (Pt mintatartó által katalizált) égése adja, a hőmérséklettartományoktól függő arányban 

dinitrogén-oxiddá (N2O) és nitrogén monoxiddá (NO). A köztitermékek por-röntgendiffrakciós 
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részletes vizsgálatával bizonyítottuk, hogy a második exoterm hőeffektushoz az időközben amorffá 

vált közti termék újrakristályosodása is hozzájárul [MJ4]. 

4. Tézis 

 Az analóg összetételű diammin-bisz(nitrito-N)-palládium(II) [Pd(NH3)2(NO2)2] és  

-platina(II) [Pt(NH3)2(NO2)2] komplexekről egykristály-röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásaik 

révén sikerült tisztázni, hogy a fémionok az egyaránt transz-SP-4 típusú  koordinációjuk ellenére 

ténylegesen eltérő kristályrendszerűek és tércsoportúak. Kristályszerkezeti különbözőségük a 

kialakuló eltérő hidrogénhidas (másodlagos) kötésrendszerükben is megmutatkozik, amely egyaránt 

eltérő FTIR-spektrumokhoz és diffrakciós mintázatokhoz vezet. Ezzel szemben a hevesen lejátszódó 

termikus bomlásuk sokban hasonlít. Megállapíthattam, hogy a várt N2 és vízgőz terméken túl NH3, 

N2O, NO és NO2 is keletkezik a robbanásszerű bomlásuk során. A szétlökődési folyamatokat 

megfelelően kialakított mintatartó (egy-egy lezárt, de a tetején egy tűvel kilyukasztott Al-tégely) 

segítségével sikerült korlátozni, s ezáltal sikerült a szilárd maradékok mennyiségét 

termogravimetriásan megmérni, sőt mibenlétét is por-röntgendiffrakcióval elemi Pd-, ill. Pt-ként 

azonosítani [MJ5]. 

5. Tézis 

 Az ismert magas, +6 oxidációs számú vasat tartalmazó ferrát(VI)-sók, K2FeO4 és BaFeO4 

termikus bomlását héliumatmoszférában TG/DTA-MS gázelemzéssel követve megállapítottuk a 

ténylegesen fejlődő elemi O2 részarányát a képletegységhez képest, melyre mint referenciaértékekre 

alapozva lehetővé válik más hasonló, pl. részleges bomlást szenvedett, vagy szinterelési 

próbálkozásokból származó kálium-, ill. bárium-ferrátminta ismeretlen ferrát(VI)-sótartalomának 

termogravimetriás úton történő mérése. Azaz méréseinkkel egy egyszerűen kivitelezhető 

termogravimetriás tesztmódszert is megalapoztunk. Mössbauer-spektroszkópiával a bomlás szilárd 

KFeO2 közti terméket is sikerült azonosítanunk [MJ7]. 

6. Tézis 

 A Na4[Cu(NH3)4][Cu(S2O3)2]2·0.5NH3 [MJ3] és dikloro-(tiokarbamid)-ón(II) ([Sn(tu)Cl2], tu: 

(NH2)2C=S]  [MJ6]) vegyületek esetén, amelyek összetételük és szerkezetük szerint jól definiáltak és 

jól azonosíthatóak voltak, sőt korábbi termoanalitikai vizsgálatként is csupán saját korábbi szimultán 

TG/DTA-vizsgálataink szerepeltek az ónkomplexről a szakirodalomban, koncertikus fejlődőgáz-

analitikai méréseink alapján a különösen összetett mechanizmusú bomlások minden egyes fázisára 

nézve részletesen elemeztük a fejlődő gőzeik/gázaik minőségét és az azokhoz vezető 

részfolyamatokat [MJ3][MJ6]. Megállapítottuk, hogy az ónkomplex (SntuCl2) esetében nagyszámú 

(10 féle) gőz- és gázkomponenst [ciánamidot (NH2CN), karbonil-szulfidot (COS), széndiszulfidot (CS2), 

vízgőzt (H2O), izotiociánsavat (HNCS), hidrogéncianidot (HCN), sósav (HCl) nyomait, ammónia (NH3), 

széndioxidot (CO2) és kéndioxidot (SO2)] sikerült kimutatni az EGA-FTIR-spektroszkópiás elemzéssel a 

bomlás különböző fázisaiban [MJ6]. Megállapítottuk, hogy bár a vegyes vegyértékű rézkomplex 

esetén csak két gáz, az ammónia (NH3) és kéndioxidot (SO2) jelent meg, de több ütemben ugyancsak 

változatos tömegváltozási és kémiai folyamatok eredményeképpen [MJ3]. 
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7. Tézis 

 Különböző fontos szerepű titániák prekurzormintái ([MJ8], [MJ9], [MJ10], amelyek 

csupáncsak - TritonX100 nemionos tenziddel, acetilacetonnal, ill. tiokarbamiddal történő - 

előállításának reprodukálhatósága okán voltak jól definiáltnak,  a szakirodalomban még nem 

szerepeltek, új, eddig ismeretlen anyagmintáknak voltak tekinthetők, így ezek analitikai (FTIR, XRD és 

CHN-elemanalízises) jellemzését magunk végeztük el. Megállapítottuk, hogy a koncertikus 

termoanalitikai és fejlődőgázanalitikai méréseink során, a különböző hőmérsékleteken távozó 

azonosított légnemű termékeik is felhasználhatók a minták mind kezdeti mind az adott hőfokra 

vonatkozó összetételének, minőségének jellemzésére. Megállapítottuk, hőmérsékletváltozások során 

nyomon követve a fejlődő légnemű termékeket, hogy ezeknek a prekurzor-anyagoknak az alkotóiból 

melyek, milyen formában és milyen mértékben távoznak. Ez segített visszakövetkeztetni azokra is, 

amelyek még ideiglenesen visszamaradtak a kondenzált fázisban és csak magasabb hőfokon távoznak 

el. Ezáltal képet nyertünk arról, hogy egy-egy technológiailag bevált hőfokon végzett hőkezelés során 

a titániákban visszamaradó, adalékként, speciális rácshibaként funkcionáló szennyezések szintje 

(termogravimetriásan mérve) milyen mértékben járul hozzá az előállítandó titaniarétegek és porok 

kívánt különleges (pl. Grätzel típusú napelemekben is hasznos, nagy pórusosságot, ill. porozitást, vagy 

egybefüggő felületképzést, avagy éppen látható fényben is fotoaktívitást mutató) tulajdonságaihoz. 

Megállapítottuk az egyes elvégzett koncertikus-EGA méréseink alapján, hogy milyen optimális 

hőmérsékletig történő hevítésre van szükség az egyes adalékolást segítő anyagok fölöslegének kellő 

fokú kiégéséhez, eltávozásához, és egyben a célnak megfelelő titándioxid-módosulat megtartásához. 

Ez által a tudományos, ill. technológiai fejlesztésekhez is – a magasabb hőmérséklet-tartománybeli 

gázfejlődésmenetekre és termogravimetriás adatok, valamint és optimális hőmérsékletekre 

vonatkozó megállapítások formájában - hasznos/ígéretes (előzetes, ill. utólagos) információkat 

gyűjthettünk [MJ8][MJ9][MJ10]. 
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Rövidítések jegyzéke 

Rövidítés Kifejezés angolul Kifejezés magyarul 

acac Acetylacetonate anion Acetilcetonát anion 

CSD Cambridge Structural Database Cambridge-i szerves egykristály-szerkezeti 
adatbázis 

DSC Differential Scanning Calorimetry Differenciális pásztázó kalorimetria 

DSSC Dye-sensitized solar cell Festékkel érzékenyített fotovoltaikus 
(napelem) cella 

DTA Differential thermal analysis Differenciális termoanalízis 

DTG Derivative Thermogravimetric curve Differenciális termogravimetriás görbe 

EDTA Ethylenediaminetetraacetate(4-) Etiléndiamintetraacetát(4-) 

EGA Evolved gas analysis Fejlődőgáz-analízis 

EGD Evolved Gas Detection Fejlődőgáz-detektálás 

FTIR Fourier transform infrared spectroscopy Fourier-transzformációs infravörös 
spektroszkópia 

FID Flame Ionization Detector Lángionizációs detektor 

HT- High temperature Magas hőmérsékletű 

GC Gas Chromatography gázkromatográfia 

IAMS Ion Attachment Mass Spectrometry (Li-)ion addicionálásos tömegspektrometria 

ICDD International Centre for 
Diffraction Data 

A nemzetközi pordiffrakciós adatbázis 
gondozó szervezete 

ICSD Inorganic Crystal Structure 
Database 

Szervetlen Kristályszerkezeti 
Adatbázis 

ICTAC International Confederation of Thermal 

Analysis and Calorimetry 

a termoanalitika és kalorimetria területén 

dolgozó kutatók nemzetközi társasága 

IR Infrared spectroscopy Infravörös spektroszkópia 

MS Mass spectrometry Tömegspektrometria 

QMS Quadrupole Mass Spectrometer Kvadrupol tömegspektrométer 

NIST National Institute for Standards and 
Testing (USA) 

Az Amerikai Egyesült Államok mérés- és 
szabványügyi hivatala 

PDF Powder Diffraction File Nemzetközi por-röntgen diffrakciós 
adatbázis(ok) 

PIMS Photon Ionization Mass Spectrometry Fotoionizációs tömegspektrometria 

SPD Spray Pyrolysis Deposition Permetpirolízises rétegleválasztás 

SPI Single Photon Ionization Lézeres fotoionizáció 

TA Thermal Analysis/Analyser Termoanalitika (-i mérőműszer) 

TG, TGA Thermogravimetry 
Thermogravimetric Analysis 

Termogravimetria 

TOF-MS Time of Flight Mass Spectrometer Repülési idő tömegspektrométer 

tu Thiourea, thiocarbamide tiokarbamid 

XRD X-ray diffraction Röntgendiffrakció 

VUV Vakuum Ultraviolet (Radiation) Vákuum Ultraibolya (sugárzás) 

 

 


