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1. Rövidítések jegyzéke 

 

Rövidítés Rövidített kifejezés Magyar megfelel , ha szükséges 
AMT Ammonium metatungstate Ammónium-metavolframát 
APT Ammonium paratungstate Ammónium-paravolframát 
AT Ammonium orthotungstate Ammónium-volframát 

ATT Ammonium thiotungstate Ammónium-tiovolframát 

CAS szám Chemical abstracts service 
regisztrációs szám 

 

CRAMPS Combined rotation and multiple-
pulse spectroscopy 

Nagyfelbontású 1H-NMR spektrumok 
felvételéhez használt módszer 

DTA Differential thermal analysis Differenciális termikus analízis 
DUMBO-

1 
homonukleális kölcsönhatások 

lecsatolására használt szekvencia 
 

EDX Energy-dispersive X-ray 
spectroscopy 

Energiadiszperzív röntgen 
spektroszkópia 

FTIR Fourier transform infrared 
spectoscopy 

Fourier transzformációs infravörös 
spektroszkópia 

HATB Hexagonal ammonium tungsten 
bronze 

Hexagonális ammónium-volfrám-
oxidbronz 

HDS Hydrodesulphurization Kéntelenítés 

FSLG 
HETCOR 

Frequency switched Lee-Goldburg 
heteronuclear correlation 

Kétdimenziós 1H-13C NMR 
spektrumok felvételére használt mérési 

szekvencia 
h-WO3 Hexagonális volfrám-oxid  

ICDD International centre for diffraction 
data 

Diffrakciós Adatok Nemzetközi 
Központja 

CP-MAS Cross polarization magic angle 
spinning 

szilárd minták esetén használt NMR 
mérési technika 

MID Multiple ion detection Többcsatornás ionkövetés 
MS Mass spectrometry Tömegspektrometria 

NMR Nuclear magnetic resonance Nukleáris mágneses rezonancia 
m-WO3 Monoklin volfrám-oxid  

m/z Az atomtömeg és a töltésszám 
hányadosa 

 

PVP Polyvinylpyrrolidone Polivinil-pirrolidon 
SEM Scanning electron microscopy Pásztázó elektronmikroszkópia 

SPINAL-
64 

Small phase incremental alternation 
with 64 steps 

Proton lecsatolásra szolgáló módszer 
NMR mérések során 

SR-XRD Synchrotron-radiation X-ray 
diffraction 

Szinkrotron sugárzásos 
röntgendiffrakció 

TEM Transmission electron microscopy Transzmissziós elektronmikroszkópia 
TG Thermogravimetry Termogravimetria 

TPD Temperature programmed 
decomposition mérséklet-szabályozott bomlás 

XPS X-ray photoelectron spectroscopy Röntgen-fotoelektron spekroszkópia 
XRD X-ray diffraction Röntgendiffrakció 
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2. Bevezetés 
 

Az ammónium-volframátok és az ammónium-tiovolframát vizsgálata során kiemelked  

szerepe van a termikus analízisnek, mivel számos termék állítható el  ezen alapanyagok 

termikus bontásával. 

Az irodalom három ammónium-volframátot különböztet meg; ezek az ammónium-

paravolframát (APT), (NH4)10[H2W12O42]·xH2O (x = 4, 6, 10), az ammónium-metavolframát 

(AMT), (NH4)6[H2W12O40]·nH2O (n = 1-22), és az ammónium-volframát (AT), (NH4)2WO4. 

Ezek a vegyületek a volfrámipar fontos alapanyagai; bel lük volfrám-oxidok (katalízis, 

fotokatalízis, gázérzékelés, elektrokróm anyagok), volfrám-karbid (katalízis, keményfém-

gyártás, hadiipar) és volfrám (fémkohászat, elektronika, izzószálak, sportszerek, orvosi 

eszközök) készülnek. 

Az ammónium-volframátok közül az APT termikus bomlását részletesen feltérképezték 

az utóbbi évtizedekben, ugyanis jól definiált szerkezete és reprodukálható el állítása miatt ez 

a volfrámipar központi alapanyaga. Azonban az AMT és az AT termikus bomlásával nem 

foglalkoztak részletesen. Ez az AMT esetében kissé meglep  volt, ugyanis az ammónium-

volframátok közül az AMT rendelkezik a legnagyobb vízoldhatósággal, ezért széles körben 

használják volfrám-oxid nanoszerkezetek el állítására. Az AMT esetében annak szerkezete és 

összetétele is vitatott, illetve jelenleg a kereskedelemben többféle AMT alapanyag kapható 

különböz  CAS számokkal és összetétellel. 

Munkám során tanulmányoztam az AMT termikus bomlását (TG/DTA-MS), és 

megvizsgáltam a bomlási intermediereket XRD és FTIR mérésekkel. Ezen kívül 

meghatároztam az AMT kristályszerkezetét, és kiszámoltam az elemi cella paramétereit az 

XRD adatok alapján. Továbbá összehasonlítottam a kereskedelemben kapható AMT 

alapanyagok összetételét és szerkezetét XRD és FTIR mérésekkel, morfológiáját SEM 

mérésekkel és termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel. 

Mivel komplikált el állítása miatt az AT-t jelenleg nem forgalmazzák, helyette az 

ammónium-tiovolframáttal (ATT), (NH4)2WS4 dolgoztam annak hasonló szerkezete és 

összetétele miatt. Az ATT is fontos ipari alapanyag, WS3-t (katalízis), WS2-t (katalízis, 

gázérzékelés, száraz ken anyag, lítium akkumulátorok) és különféle tetraalkil-ammónium-

tiovolframátokat (katalízis, WS3 és WS2 prekurzor) állítanak el  bel le. Ezek közül a 

legjelent sebbek a WS2 katalizátorok, melyeket nyers olajok kénmentesítésére használnak 

(katalitikus HDS reakció). Ezeket a katalizátorokat számos módon el  lehet állítani; azonban 
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a katalizátor paraméterei akkor szabályozhatók a legjobban, ha azt tiovolframátok termikus 

bontásával készítik. 

Feltérképeztem az ATT termikus bomlását (TG/DTA-MS), és a bomlási intermediereket 

XRD és FTIR mérésekkel jellemeztem, mivel ezeket korábban nem tanulmányozták 

részletesen. Emellett megvizsgáltam a kereskedelmi ATT alapanyag összetételét és 

szerkezetét XRD és FTIR mérésekkel, valamint morfológiáját SEM mérésekkel. 

A volfrám-trioxid (WO3) mint a volfrámipar egyik végterméke számos helyen 

el fordul; és hulladékként is jelen van. Jól oldódik tömény vizes alkáli és ammónia 

oldatokban;  ezért  az  iparban  újrahasznosítják,  és  nedves  kémiai  úton  APT-t  állítanak  el  

bel le. Azonban eddig még nem vizsgálták a WO3 por, NH3 és vízg z közötti reakciót. 

Kérdésként merült fel, hogy lejátszódik-e reakció, milyen termékek keletkeznek, és hogy 

lehetséges-e APT-t el állítani ilyen módon. 

Ennek megfelel en munkám során feltérképeztem a fent említett szilárd-gáz fázisú 

heterogén reakciót. Megvizsgáltam a WO3 por összetételének (oxidált, részlegesen redukált), 

kristályszerkezetének (monoklin, hexagonális) és szemcseméretének (70-90, 100-300 nm), 

valamint az NH3 parciális nyomásának (0,15-43,4 kPa) a termékekre gyakorolt hatását. A 

különböz  WO3 prekurzorokat az APT és a hexagonális ammónium-volfrám-oxidbronz 

(HATB), (NH4)0.33-xWO3-y termikus bontásával kaptam. A szilárd-gáz fázisú reakciókat XRD 

és FTIR mérésekkel követtem nyomon. Összehasonlítottam az így kapott és a kereskedelmi 

APT összetételét és szerkezetét XRD, FTIR és Raman mérésekkel, a morfológiáját SEM és 

TEM mérésekkel, valamint a termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel. 

Ezekb l az eredményekb l kiindulva tanulmányoztam a WO3 por, etilén-diamin (EDA) 

és vízg z közötti szilárd-gáz fázisú reakciót is, WO3-amin hibrid vegyületek szintézise 

céljából. Ezek a vegyületek ötvözik a szervetlen vegyületek nagy merevségét és stabilitását a 

szerves vegyületek funkcionalitásával, így számos területen felhasználják ket (katalízis, 

víztisztítás, elektronika, orvostudomány). Ebben az esetben is megvizsgáltam a WO3 por 

összetételének, kristályszerkezetének és szemcseméretének, valamint a vízg z jelenlétének 

hatását. A reakciókat XRD és FTIR mérésekkel követtem. A szilárd-gáz fázisú reakcióban 

kapott terméket nedves kémiai úton is el állítottam, ebben az esetben a felhasznált oldószer 

hatását vizsgáltam meg. 

A két különböz  módszerrel el állított WO3-EDA hibrid vegyületek összetételét és 

szerkezetét XRD és FTIR mérésekkel, morfológiáját pedig SEM és TEM mérésekkel 

hasonlítottam  össze.  Szilárd-fázisú  NMR  és  elemanalízis  méréseket  is  végeztem,  hogy  

további információkat kapjak a WO3-EDA összetételér l és szerkezetér l. Továbbá 
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feltérképeztem a hibrid termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel, és a bomlási 

intermediereket XRD és FTIR mérésekkel jellemeztem, mivel legjobb tudomásom szerint a 

termikus bomlás során fejl  gázokat és a bomlási intermediereket korábban még nem 

vizsgálták. A fejl  gázok azonosítása GC-MS mérésekkel is megtörtént. Ezen kívül a két 

különböz  módszerrel el állított hibridet katalizátorként használtam fel egy Knoevenagel-

kondenzáció modell reakcióban. 
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3. Irodalmi összefoglaló 
 

3.1. Az ammónium-volframátok felhasználása 
 

Az ammónium-volframátok a polivolframát vegyületcsalád fontos tagjai. Az irodalom 

három ammónium-volframátot különböztet meg; ezek az ammónium-paravolframát 

(ammonium paratungstate - APT), (NH4)10[H2W12O42]·xH2O  (x  =  4,  6,  10),  az  ammónium-

metavolframát (ammonium metatungstate - AMT), (NH4)6[H2W12O40]·nH2O (n = 1-22), és az 

ammónium-ortovolframát (ammonium orthotungstate - AT), (NH4)2WO4 [1]. 

Ezek a vegyületek a volfrámipar fontos alapanyagai; bel lük volfrám-oxidok, volfrám-

karbid és volfrám készül, melyeket számos területen használnak fel. A volfrám-oxidokat 

széles körben alkalmazzák többek között a katalízis [2-5], fotokatalízis [6-10] és a 

gázérzékelés [11-18] területén, valamint okosüvegek elektrokróm bevonatában is 

megtalálhatók [19-23]. A volfrám-karbidból f ként fúrókat és vágóeszközöket állítanak el  a 

keményfémiparban [24-26], továbbá a hadiipar is felhasználja páncélokban és páncéltör  

lövedékekben egyaránt [1, 27], ezen kívül katalizátorként is alkalmazható [28, 29]. A 

volfrámból a fémkohászat nemesacél-ötvözeteket [30, 31], a fényforrásipar izzószálakat [32-

34] gyárt. Ezen kívül el fordul még elektródákban és f elemekben [35], valamint bizonyos 

sportszerekben [36] és orvosi eszközökben is [35]. 

 

3.2. Az ammónium-metavolframát (AMT) termikus bomlása és szerkezete 
 

Az el  fejezetben ismertetett volfrámipari termékeket a legtöbb esetben az 

ammónium-volframátok termikus bontásával állítják el . Az ammónium-volframátok közül 

az APT termikus bomlását részletesen feltérképezték az utóbbi évtizedekben (lásd a 3.4.2. 

fejezetben), ugyanis jól definiált szerkezete és reprodukálható el állítása miatt ez a 

volfrámipar központi alapanyaga [1,37,38]. Azonban legjobb tudomásom szerint az AMT és 

az AT termikus bomlását eddig nem vizsgálták részletesen. 

Az ammónium-volframátok közül az AMT-nek a legnagyobb a vízoldhatósága [1], 

ezért volfrám-oxid nanoszerkezetek el állítására használják. Korábban PVP/AMT kompozitot 

állítottak el  azok vizes oldatának elektrosztatikus szálhúzásával [39]. Az így kapott kompozit 

nanoszálakból a termikus bontás körülményeinek optimálásával jó min ség  WO3 
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nanoszálakat sikerült el állítani [40]. Az optimáláson kívül a PVP/AMT kompozit termikus 

bomlását is megvizsgálták (1. ábra) leveg  atmoszférában [40]. 

 
 

1. ábra. A PVP/AMT nanoszálak termikus bomlása 
leveg  atmoszférában [40] 

 
 

2. ábra. A PVP/AMT nanoszálak termikus bomlása 
során fejl  gázok MS görbéi leveg  atmoszférában 

[40] 

A PVP/AMT kompozit termikus bomlása során átlapolnak egymással a komponensek 

bomlási folyamatai. Az els  bomlási lépcs ben (25-100 °C) a PVP és az AMT felületén 

megkötött víz távozik el egy endoterm folyamatban. A második bomlási lépcs ben (250-330 

°C) megkezd dik a kompozit bomlása (1. ábra). Korábbi tanulmányok [41-43] alapján ezen a 

mérsékleten bomlik el a PVP. Ezt a bomlást egy intenzív CO2 fejl dés kíséri, jelezve a PVP 

bomlása során keletkez  szerves fragmensek elégését (2. ábra). A kis mennyiség  NH3 

fejl dés mutatja az AMT bomlásának megkezd dését. A szerves fragmensek elégése miatt a 

DTA görbén egy éles exoterm csúcs látható 323 °C-nál. A harmadik bomlási lépcs ben (350-

450 °C) folytatódik az AMT bomlása, ennek megfelel en NH3 és az NH3 égéséb l származó 

NO detektálható (2. ábra). Az égést itt egy lapos exoterm csúcs jelzi a DTA görbén (411 °C). 

Az APT bomlásából következtetve N2O fejl dését is  várták,  azonban ezt a gázt nem lehetett  

egyértelm en  kimutatni  a  CO2-vel való átlapolás miatt (2. ábra). Az APT bomlása alapján 

ebben a lépcs ben h-WO3 (hexagonális volfrám-oxid) keletkezését feltételezték. A negyedik 

bomlási lépcs ben (460-570 °C) elégnek a PVP bomlásának maradványai, a bomlás 

végterméke egy kristályos m-WO3 (monoklin volfrám-oxid) fázis. 
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Az AMT-nek a szerkezete és az összetétele is vitatott; a kristályvíz tartalom alapján 

megkülönböztetik a vízmentes, az 1, 2-6, 12-15 és a 22-24 kristályvizes változatát, melyek a 

környezet páratartalmától és a h mérséklett l függ en átalakulhatnak egymásba [44]. Egy 

kés bbi tanulmányban az egykristály XRD mérések eredményi alapján a vízmentes, a 2-6 és a 

20-22 kristályvizes változatot három különböz  köbös elemi cellával jellemezték [45], 

azonban az ICDD adatbázisban csupán a 20-22 kristályvizes változat szerepel (ICDD 39-

0186). Az ICDD adatbázisban ezen kívül található egy negyedik, triklin szerkezet is (ICDD 

12-6600). 

Ráadásul a kereskedelemben többféle AMT alapanyagot kapható különböz  CAS 

számokkal (12333-11-8, 402568-09-6, 12028-48-7), melyekhez különböz  összetételt adnak 

meg a forgalmazók, (NH4)6[H2W12O40 nH2O (12333-11-8, 12028-48-7) illetve 

(NH4)6[W12O39 yH2O (402568-09-6). Bár ez a két összetétel ekvivalens is lehet, ha y = n+1. 

 

3.3. Az ammónium-tiovolframát (ATT) felhasználása és termikus bomlása 
 

3.3.1. Az ATT felhasználása 

 

Az ammónium-volframátokhoz hasonlóan az ammónium-tiovolframát (ammonium 

thiotungstate - ATT), (NH4)2WS4) is egy fontos ipari alapanyag. Volfrám-triszulfidot (WS3) 

[46-49], volfrám-diszulfidot (WS2) [49-56] és különféle tetraalkil-ammónium-

tiovolframátokat [52,57-62] állítanak el  bel le, emellett fontos ipari ken anyag [63]. A 

tetraalkil-ammónium-tiovolframátokból WS2 katalizátorokat állítanak el  [52,60-62]; a WS2-t 

ezen kívül a gázérzékelés területén [51,64,65] és száraz ken anyagként [66,67] használják, 

illetve lítium akkumulátorokban is megtalálható [68-70]. 

Az imént felsorolt termékek közül a WS2 katalizátorok a legjelent sebbek, melyeket a 

nyersolajok kéntartalmának eltávolítására (hydrodesulphurization - HDS) használnak [71-73]. 

A HDS katalizátorokat többféle módon is lehetséges el állítani [59,74-84], és leggyakrabban 

kobalttal vagy nikkellel adalékolják ket. Az el állítási módszerek között egyre elterjedtebb a 

tiovolframátok termikus bontása [82-84]. Ez a módszer alkalmas magas kéntartalmú 

katalizátorok [85,86] el állítására, melyek összetétele és fajlagos felülete [51,87-90] jól 

szabályozható. 
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3. ábra. Az ATT termikus bomlása N2 atmoszférában 

[50] 

 
4. ábra. Az ATT termikus bomlása N2 atmoszférában, 

és a bomlás során fejl  gázok MS görbéi He 

atmoszférában [95] 

3.3.2. Az ATT termikus bomlása 

 

Az el  fejezetben felsorolt tanulmányok [51,87-90] alapján a tiovolframátok termikus 

bontásával el állított WS2 katalizátoroknak számos el nye van az egyéb módszerekkel 

el állítottakkal szemben. Ezért kiemelked en fontos, hogy részletesen ismerjük a 

tiovolframátok termikus bomlását. A különféle tetraalkil-ammónium-tiovolframátok termikus 

bomlását korábban már részletesen vizsgálták [52,54,55,60,61,84,91-93], azonban az ATT 

bomlását csak kevesen tanulmányozták [50,94,95]. 

Voorhoeve és munkatársai [94] az ATT termikus bomlását DTA mérésekkel vizsgálták 

vákuumban, H2 és  Ar  atmoszférában,  majd  a  bomlási  termékek  morfológiáját  optikai  

mikroszkóppal jellemezték. Megállapították, hogy a bomlási h mérséklet csak a vákuum 

nagyságától és a f tési sebességt l függ, az 

ATT részecskeméretét l (50-2000 m) nem. 

Az els  bomlási lépcs ben (120-300 °C) egy 

amorf, nem sztöchiometrikus WS3 fázis 

(WS2,6-3,3) keletkezik egy endoterm 

folyamatban. 300-400 °C között ebb l az 

amorf fázisból egy exoterm folyamatban 

kristályos WS2 fázist kaptak. 

Espino és munkatársai [50] szimultán 

TG/DTA mérésekkel vizsgálták az ATT 

termikus bomlását N2 atmoszférában (3. 

ábra). A tömegváltozásból (19,2 %) 

kiszámolták, hogy az els  bomlási lépcs ben 

(190-280 °C) NH3 és  H2S  fejl dik,  és  WS3 

keletkezik egy endoterm folyamatban. A 

második bomlási lépcs ben (340-410 °C) 

egy exoterm folyamatban a WS3-ból WS2 

keletkezik, a tömegváltozás alapján (9,0 %) 

ebben a lépcs ben kén fejl désére 

következtettek. 

Yi és munkatársai [95] TG mérésekkel 

vizsgálták  az  ATT  termikus  bomlását  N2 atmoszférában (4. ábra). A bomlás során fejl  

gázokat TPD-MS mérésekkel is vizsgálták He atmoszférában (4. ábra). 
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Az els  bomlási lépcs ben (180-250 °C) WS3, majd a második bomlási lépcs ben (350-

400 °C) WS2 keletkezik. Az MS eredmények alapján az els  lépcs ben H2O,  H2 és  NH3 

fejl dik. A korábban feltételezett [50] H2S fejl dést nem sikerült kimutatni. A bomlás során 

felszabaduló kenet a reaktor kivezetésénél sárga por formájában találták meg. Ezt egy korábbi 

tanulmányra [96] hivatkozva azzal magyarázták, hogy a bomlás h mérsékletén elpárolgó 

kenet elvitte magával a gázáram, majd a kén egy része lekondenzált a reaktor kivezetésénél, 

ahol már alacsonyabb volt a h mérséklet. Az els  és a második bomlási lépcs ben is 

detektáltak kis mennyiség  SO2-t.  Ezt  alacsonyabb  h mérsékleten  kén  és  H2O reakciójával, 

míg magasabb h mérsékleten kén és a mintában jelenlév  kis mennyiség  oxidált fém 

reakciójával magyarázták. 

 

3.4. Ammónium-paravolframát (APT) el állítása szilárd-gáz fázisú 

heterogén reakcióval 
 

3.4.1. Az APT szerkezete és ipari el állítása 

 

A paravolframát iont, [H2W12O42]-10 WO6 

oktaéderek építik fel, melyek a csúcsaik mentén 

kapcsolódnak egymáshoz (5. ábra). Az O atomok az 

oktaéderek csúcsaiban, míg a W atomok az oktaéderek 

közepében helyezkednek el. Az APT 

kristályszerkezetét meghatározó paravolframát ionokat 

a közöttük lév  vízmolekulák és NH4
+ ionok tartják 

össze [97-99]. 

Ma az iparban az APT-t egy nedves kémiai 

eljárással állítják el . A többlépéses (6. ábra) eljárás els  lépése a lúgos feltárás, mely során 

felszabadítják az ércek és a fémhulladék volfrámtartalmát. A feltárás során kapott Na2WO4 

oldatot megtisztítják a különféle szennyez kt l, majd a Na+ ionokat NH4
+ ionokra cserélik. 

Az ioncserét követ en egy ammónium-izopolivolframát oldatot kapnak, melyb l 

kristályosítással nyerik ki az APT-t. A továbbiakban az egyes lépéseket fogom részletesen 

ismertetni, ugyanis ez az eljárás rendkívül összetett, és az egyes lépések során lejátszódó 

reakciók nagyon érzékenyek a körülményekre [1,37]. 

 

 
5. ábra. A paravolframát ion szerkezete 

[97-99] 
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6. ábra. A nedves kémiai 

eljárás lépései [1] 

Nyersanyagok: 

A  nedves  kémiai  eljárás  során  WO3 tartalmú ércekb l indulnak ki, ezek a volframit 

(Fe,MnWO4)  és  a  scheelit  (CaWO4). A kereskedelemben kapható érceknek a WO3 tartalma 

dúsítás után általában 65-75 %. A dúsított ércek mellett másodlagos nyersanyagként különféle 

volfrámtartalmú hulladékokat is felhasználnak, mint például a 

volfrám-karbidot, volfrám-oxidokat, illetve a különféle 

ötvözetek és volfrám megmunkálása során keletkezett 

hulladékot. Ezeknek a hulladékoknak a volfrámtartalma a 

legtöbb esetben 40-95 %. Az ércek és a hulladékok 

felhasználásának aránya az 1990-es években 1:1 volt. 

Azonban a hulladék felhasználásának aránya folyamatosan n ; 

ugyanis általában könnyebb feldolgozni ket, mivel nem 

tartalmazzák az ércekben megtalálható szennyezéseket [1]. 

A feldolgozás el tt szükség lehet a nyersanyagok 

el zetes tisztítására a nyersanyag min ségét l függ en. 

Sósavas mosással jelent sen csökkenthet  a scheelitben 

található szennyez k (foszfor, arzén és kén) mennyisége. 

Leveg n történ  hevítéssel egyrészt csökkenthet  a 

volframitban és scheelitben található szennyezések (arzén, 

kén) mennyisége, másrészt egyéb szennyez k átalakulnak, emiatt megváltozik azok 

oldhatósága, így a kés bbiekben könnyebb lesz elválasztani ket. A volfrámtartalmú 

hulladékokat ugyancsak leveg n hevítik, ilyenkor lúgokban jól oldódó WO3 keletkezik [1]. 

 

Lúgos feltárás: 

A lúgos feltárás célja a hulladékok hevítéséb l kapott WO3 és a dúsított ércekben 

található volframátok feloldása, azok vízoldható Na2WO4-á alakítása, és a medd  k zetek 

elválasztása. Feltáró reagensként NaOH vagy Na2CO3 oldatot használnak; az utóbbi 

szelektívebb, mivel kevésbé oldja a szennyez ket. A gyakorlatban a volframitot tömény 

NaOH oldatban oldják melegítés közben légköri nyomáson. A jobb szelektivitás érdekében 

hígabb oldat is használható, azonban ilyenkor a légkörinél nagyobb nyomás szükséges. A 

scheelitet Na2CO3 oldatban oldják, melynek hátránya, hogy nagyobb felesleg alkalmazása 

(3,3x) szükséges, mint a NaOH oldat esetében (1,5x). A volfrámtartalmú hulladékokból nyert 

WO3-t ugyancsak NaOH oldatban oldják fel [1]. 
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Tisztítás: 

A lúgos feltárást követ en kapott vizes Na2WO4 oldatot meg kell tisztítani a 

szennyezésekt l. Az oldatban található nagyobb mennyiség  szennyez  ionok: szilikát, 

arzenát, foszfát, molibdát, fluorid, ólom, bizmut és alumínium. Az els  lépésben alumínium-

szulfát és magnézium-szulfát keverékét adják az oldathoz a szilikát ionok kicsapása céljából. 

Ekkor a szilikát ionok mellett a foszfát és fluorid ionok is kicsapódnak. Ezt a lépést melegítés 

közben enyhén lúgos (pH=9-9,5) közegben végzik. Mivel a lúgos feltárás során oldhatatlan 

szennyez k segítik az itt keletkezett csapadék sz rését, ezért bizonyos technológiákban együtt 

sz rik ket, ugyanis az itt keletkez  csapadék sokszor nehezen sz rhet  [1]. 

A második kicsapási lépést savas (pH=2,5-3) közegben végzik, ekkor a molibdént MoS3 

formájában csapják ki. A pH beállítását nagy mennyiség  kénsav hozzáadásával érik el, és a 

semlegesítés következményeként több tonna Na2SO4 keletkezik. A reakció során nagy 

mennyiség  H2S  és  CO2 gáz fejl dik, melyeket NaOH oldatban nyeletnek el. A molibdén 

eltávolítására egy másik módszer is használható, mely során enyhén lúgos (ph=8,2-8,4) 

közegben Na2S-t adnak hozzá az oldathoz, majd aktív szenes derítést alkalmaznak [1]. 

A kicsapási reakciók és a csapadékok sz rése után az oldatban lév  Na+ ionok 

koncentrációját elektrodialízissel csökkentik, mely során a Na2WO4-ból polikondenzációval 

Na-izopolivolframát keletkezik. Az itt kinyert Na+ ionokat NaOH oldat regenerálására 

használják fel [1]. 

 

Ioncsere: 

A következ  lépés az ioncsere, mely során a Na+ ionokat NH4
+ ionokra  cserélik.  Az  

ioncsere történhet oldószeres extrakcióval vagy ioncserél  gyanták használatával. Az iparban 

az oldószeres extrakció az elterjedtebb, ezért az értekezésben csak ezt a megoldást fogom 

részletesen bemutatni. Az ioncsere megkezdésekor a Na-izopolivolframát egy enyhén savas 

vizes oldatban található, melyhez fázistranszfer-katalizátort tartalmazó szerves oldószert 

adnak. Szerves oldószerként leggyakrabban kerozint használnak, azonban ekkor oldódás 

javító adalék hozzáadása szükséges. Fázistranszfer-katalizátorként hosszú szénláncú (C8-C10) 

primer, szekunder, tercier aminokat vagy ammónium sókat használnak. A fázistranszfer-

katalizátor kiválasztása az oldat szennyezés-profiljától függ, a rossz katalizátor választása egy 

harmadik fázis létrejöttét eredményezheti, mely tovább nehezíti az elválasztást. A 

fázistranszfer-katalizátor hatására a polivolframát ionok átoldódnak a szerves fázisba. Ez a 

lépés rendkívül érzékeny a körülményekre: a WO3 koncentráció a kiindulási vizes oldatban, a 
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vizes fázis pH-ja, a WO3 koncentráció a szerves fázisban, a vizes/szerves fázisok aránya és a 

mérséklet mind befolyásolják az ioncserét [1]. 

A fázisokat ezután szétválasztják, és a polivolframát tartalmú szerves fázisból desztillált 

vízzel kimossák a Na2SO4 nyomokat. Ezt követ en a szerves fázishoz vizes ammónia oldatot 

adnak, az ekkor keletkez  NH4
+-izopolivolframát a vizes fázisban lesz. Ennél a lépésnél 

figyelni kell a pH-ra (pH=8-13), az ammónia oldat koncentrációjára és a vizes/szerves fázis 

arányára. Az újabb fázisszétválasztást követ en a szerves fázist regenerálják, és 

visszaforgatják a kés bbi sarzsokhoz. Az NH4
+-izopolivolframátot tartalmazó vizes fázisból a 

következ  lépésben kristályosítással nyerik ki az APT-t [1]. 

 

Kristályosítás: 

A foszfor- [100,101] és a szilíciumszennyez k [101-103] heteropolivolframát ionokat 

alkotnak. Ezek a heteropolivolframátok oldódnak az ammónia oldatban, és növelik az APT 

oldhatóságát, ez által nehezítve az APT kristályosítását. A kristályosítás során bepárolják az 

oldatot; a kiindulási oldat tisztaságától függ en a bepárlás foka 90-95 % körül szokott lenni. 

A keletkez  NH3 gázt és a maradék anyalúgot visszaforgatják, így csökkentve a 

környezetszennyezést [1]. 

A bepárlás során vízg z és NH3 távozik, ennek következtében csökken az oldat pH-ja, 

és az oldatban n  a WO3 koncentrációja. A pH csökkenés következtében paravolframát A 

ionok, [HW6O21]5- keletkeznek, melyek egy egyensúlyi reakcióban részlegesen átalakulnak 

paravolframát B ionokká, [H2W12O42]10-. Ebben a bepárolt oldatban a paravolframát B ionok 

NH4
+ ionokkal alkotott sójának lesz a legkisebb az oldhatósága, ezért 

(NH4)10[H2W12O42]·xH2O (APT) fog kristályosodni az oldatból [37]. 

X értéke lehet 4 (APT 4H2O), 6 (APT 6H2O) és 10 (APT 10H2O) [1,37]. Az APT 10 

kristályvizes módosulatát eddig csak szobah mérsékleten sikerült el állítani NH3 oldatból 

[104,105]. Ez a módosulat csak 50 °C-ig stabil, magasabb h mérsékleten metastabil lesz, 83 

°C felett pedig nem is létezik [106]. A 6 kristályvizes módosulatot sikerült WO3 vizes  NH3 

oldatából 50 °C felett is kristályosítani [107]. Azonban ez a módosulat sem labor [107], sem 

ipari [108] körülmények között nem stabil, minden esetben átalakul a stabilabb, 4 

kristályvizes módosulattá. A 4 kristályvizes módosulatot WO3 vizes NH3 oldatából [107], 

valamint ammónium-volframát oldatból [106] is sikerült kristályosítani. Ez a módosulat 50 °C 

felett is stabilnak bizonyult, ezért az iparban ezt a módosulatot gyártják, és a felhasználás 

szempontjából is ez a módosulat a legelterjedtebb [1]. 
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3.4.2. A WO3 el állítása az APT termikus bomlása során 

 

A volfrámipari termékek többségét az APT termikus bontásával állítják el . A hevítés 

körülményeivel szabályozható, hogy melyik termék keletkezzen. Ennek megfelel en az 

utóbbi évtizedekben részletesen feltérképezték az APT termikus bomlását. A különböz  

tanulmányok eredményei között (f ként a DTA görbén észlelt h effektusok tekintetében) 

jelent s eltérések vannak, amit egyrészt az eltér  kísérleti körülmények (mér készülék, 

mintatömeg, atmoszféra jellege, gázáram, f tési sebesség) és/vagy az APT minták eltér  

kristályvíz tartalma okozhatott [105,108-117]. 

 
7. ábra. Az APT termikus bomlása leveg  

atmoszférában [109] 

 
8. ábra. Az APT termikus bomlása során fejl  

gázok MS görbéi leveg  atmoszférában [109] 

Az APT termikus bomlása az alkalmazott atmoszférától függetlenül az els  

szakaszokban nagyjából hasonló módon történik. Az atmoszféra oxidatív vagy inert jellege 

dönt en csak 300 °C felett befolyásolja az APT bomlását. Az els  bomlási lépcs ben (50-170 

°C) az APT kristályvíztartalma távozik, melyet egy endoterm h effektus kísér (7-8. ábra) 

[109]. 

A második bomlási lépcs ben (170-240 °C) száraz NH3 fejl dik,  ezt  a  folyamatot  

ugyancsak egy endoterm h effektus kíséri (7-8. ábra). Egyes tanulmányok alapján ebben a 

bomlási lépcs ben AMT keletkezik [108,110]; azonban egy újabb tanulmányban kimutatták, 

hogy valójában egy ammónium-hidrogén-paravolframát, (NH4)6H4[H2W12O42] fázis 
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keletkezik. Ebb l a bomlási intermedierb l AMT állítható el  egy forró vizes feltárást 

követ en [117]. 

A harmadik bomlási lépcs ben (240-375 °C) H2O és NH3 együttesen fejl dik a szilárd 

fázisból (8. ábra). A paravolframát ionokat összetartó H2O molekulák és NH4
+ ionok nagy 

része ebben a bomlási lépcs ben távozik el. Ennek következtében a paravolframát ionok 

rendezetlen összecsúszása és összekapcsolódása játszódik le, mely egy röntgenamorf fázist 

eredményez [112]. A harmadik bomlási lépcs t kísér  h effektus leírása nem egységes, inert 

atmoszférában endoterm [113], míg oxidatív atmoszférában endoterm [105,111,114-116] 

és/vagy exoterm [110,112] h effektusról is beszámoltak. A H2O és az NH3 eltávozását 

endoterm h effektus kíséri. Ez a gázfejl dés oxidatív atmoszférában is endoterm; viszont 

ekkor a fejl  NH3 elég nitrogén-monoxiddá (NO) és dinitrogén-oxiddá (N2O) (8. ábra). Ezt 

az égést egy exoterm h effektus kíséri, és a szimultán folyamatok arányától függ en 

túlkompenzálhatja a bomlás h szükségletét. Ennek következtében a DTA görbe átfordulhat 

endotermb l exotermbe. Inert atmoszférában az NH3 nem ég el [113], ezért ott minden 

esetben endoterm csúcsot mértek. 

A negyedik bomlási lépcs ben (380-470 °C) ismét H2O és NH3 fejl dik, miközben az 

amorf fázisból hexagonális ammónium-volfrám-oxidbronz (hexagonal ammonium tungsten 

bronze - HATB) vagy h-WO3 kristályosodik (7. ábra). Ez a két vegyület rokon szerkezet  

(lásd részletesebben a következ  pontban) [118]. A bomlási intermedierek XRD felvételei 

alapján a HATB vagy h-WO3 egy része már ebben a bomlási lépcs ben átalakul m-WO3-á 

[109]. A kristályosodás és a m-WO3 keletkezése exoterm folyamatok, ezért ezt a bomlási 

lépcs t egy exoterm h effektus kíséri mind oxidatív, mind inert atmoszférában [105,113-115]. 

Oxidatív atmoszférában a fejl  NH3 elég NO-t és N2O-t eredményezve, és ez is hozzájárul 

az ekkor észlelt exoterm h effektushoz. A fejl  gázok MS görbéin látható (8. ábra), hogy 

magasabb h mérsékleten (400 °C felett) az égés f terméke a NO, míg alacsonyabb 

mérsékleten többnyire N2O keletkezik [109]. 

Az ötödik bomlási lépcs ben (500-600 °C) a HATB vagy a h-WO3 teljesen átalakul m-

WO3-á egy elnyújtott folyamatban, ezért a DTA görbén nem látható éles csúcs [109,113]. 

 

  



18 
 

 
9. ábra. A HATB hevítése során keletkez  fázisok szerkezete 

[118] 

3.4.3. A WO3 el állítása hexagonális ammónium-volfrám-oxidbronz (HATB) termikus 

bomlása során 

 

A HATB szerkezetét csúcsaik 

mentén érintkez  WO6 oktaéderek 

építik fel, amelyek három- és 

hatoldalú csatornákat hoznak létre a c 

tengely mentén. Az NH4
+ ionok a 

hatoldalú csatornák üregeiben 

helyezkednek el [118] (9. ábra). 

A HATB nanorészecskék 

termikus bontásával különböz  

szerkezet  WO3 nanorészecséket lehet 

el állítani. Hevítés hatására a HATB-b l NH3 fejl dik, melynek következtében kiürül a 

hexagonális csatornák egy része, és 400-500 °C között a HATB-hez hasonló szerkezet  h-

WO3 keletkezik (9. ábra). A h-WO3 esetén a csatornák szinte teljesen üresek, csak annyi NH4
+ 

ion van bennük, ami a metastabil hexagonális szerkezet stabilizálásához szükséges. 

A HATB szerkezetében a sok NH4
+ ion jelenléte miatt a W atomok részlegesen 

redukáltak, ez adja a vegyület kék színét. Ezzel ellentétben a h-WO3 szerkezetében a kevés 

NH4
+ ion jelenléte miatt már csak nagyon kevés +4-es és +5-ös oxidációs számú W atom 

található a teljesen oxidált, +6-os oxidációs számú W atomok mellett, ennek köszönhet en a 

h-WO3 már sárga szín  [118]. 

A legjobb min ség  h-WO3 470 °C-os hevítés mellett keletkezik a HATB-b l. A HATB 

további hevítésekor a maradék NH4
+ ion is eltávozik a szilárd fázisból, ekkor a hexagonális 

szerkezet összeomlik, és 500-600 °C között egy exoterm h effektusú fázisátalakulásban 

kialakul a stabil módosulat, a m-WO3 (9.  ábra).  A  m-WO3-ban  a  WO6 oktaéderek 

„sakktáblaszer ” elrendez dése négyoldalú csatornákat hoz létre. Mivel az ugyancsak sárga 

szín  m-WO3 nem tartalmaz NH4
+ ionokat, ezért a szerkezetében a W atomok teljesen oxidált 

állapotban vannak [118]. 
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3.4.4. A W5O14 köztitermék fázis 

 

A szilárd-gáz fázisú reakciók során köztitermékként jelentkezett a W5O14 fázis, ami egy 

ritka és különleges vegyület, ezért itt részletesebben is foglalkozom vele. A W5O14 kékeslila 

szín , tetragonális kristályszerkezet  vegyület, melyet els sorban nanoszálként állítanak el . 

Az elektronkibocsátó tulajdonságainak köszönhet en alacsony energiájú elektronsugár 

forrásként használható fel [119]. 

El ször 1978-ban állították el  tisztán [120] WO3, W és Fe por reakciójából. A reakció 

egy hétig tartott 10-5 Torr (1,33x10-3 Pa) nagyságú vákuumban és 1100 °C-on. A W5O14 

vegyület csupán Fe jelenlétében keletkezett, azonban a Fe szerepét a reakcióban nem sikerült 

meghatározni, és a termék kristályszerkezetében sem sikerült a Fe jelenlétét igazolni. 

Remškar és munkatársai [121] 2007-ben W5O14 nanoszálakat állítottak el  WS2, NiS2 és 

desztillált víz reakciójából. A reakciót egy kvarc ampullában végezték nagy vákuumban, 700 

°C-on 2-3 hétig. 

Nihtianova és munkatársai [122] Al2(WO4)3 nanoszemcséket állítottak el  

Al(NO3)3 9H2O és Na2WO4 2H2O oldatok reakciójával. A reakcióelegyet 10 órán át 

kevertették szobah mérsékleten, a keletkezett csapadékot lesz rték, majd a megszárított 

csapadékot 630-830 °C-on hevítették 5 órán keresztül. Szennyez ként W5O14 keletkezett, 

melyet transzmissziós elektronmikroszkópiás (TEM) mérésekkel kimutattak, viszont XRD 

mérésekkel és termikus analízissel nem sikerült azonosítaniuk. 

 

3.5. A volfrám-oxid-amin hibridvegyületek 
 

3.5.1. A volfrám-oxid-amin hibridvegyületek felhasználása 

 

A volfrám-oxid-amin szervetlen-szerves hibridvegyületek a szervetlen váznak 

köszönhet en merevebb szerkezettel és általában nagy termikus stabilitással rendelkeznek, és 

a szerves komponens funkciós csoportjának tulajdonságait is magukénak tudják [123,124]. 

Ezek a vegyületek a kiváló adszorpciós képességüknek köszönhet en felhasználhatóak 

környezetvédelmi víztisztítási célokra [125,126], továbbá katalizátorként [125], 

fotokapcsolóként [127,128] és elektrokróm rendszerek épít elemeiként [129]. Különleges 

mágneses tulajdonságaik miatt megjelentek az elektronikában is [130,131], illetve vírus és 

tumor ellenes felhasználásról is beszámoltak az orvostudomány területén [132]. 
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3.5.2. A volfrám-oxid-hidrátok szerkezete 

 

A volfrám-trioxid hidratált formáinak általános képlete WO3·xH2O. A réteges szerkezet 

felépítése a víztartalomtól függ. A monohidrát képlete WO3·H2O  (volfrámsav,  H2WO4), a 

kristályszerkezet sarkukon kapcsolódó WO6 oktaéderekb l épül fel, melyek közé egy réteg 

vízmolekula (-OH2) épül be (10. ábra). Az er s kapcsolatot hidrogén-kötések biztosítják 

[133]. A volfrámsav hidrátban (WO3·2H2O) a vízmolekulák már két rétegben helyezkednek 

el, ezzel növekszik az oxidrétegek távolsága. Ebben a szerkezetben az oxidrétegek közé 

beépült vízmolekulák mellett koordinációs vízmolekulák is jelen vannak. Az FTIR 

eredmények alapján háromféle hidrogén-kötést tudtak megkülönböztetni; melyek közül egyet 

a koordinációs, kett t a beépült vízmolekulák létesítenek [134]. 

A WO3·0,33H2O szerkezete kétféle WO6 oktaéderb l épül fel. Az egyik tartalmazza a 

koordinációs vízmolekulát, melyhez az oktaéder hidrogén-kötéssel kapcsolódik, míg a másik 

oktaéder négy oxigénatomján osztozik a szomszédos oktaéderekkel [134]. 

A WO3·xH2O mellett egy H2W2O7·xH2O összetétel  forma is létezik. A H2W2O7·xH2O 

szerkezetét egyszeres helyett dupla WO6 oktaéder rétegek építik fel, és ezek között 

helyezkednek el a vízmolekulák (10. ábra) [135]. 

 
10. ábra. A volfrám-trioxid különböz  hidratált formáinak szerkezete [135] 

3.5.3. A volfrám-oxid-amin hibridvegyületek el állítása és szerkezete 

 

A WO3·xH2O réteges szerkezete több kutatócsoportnak is ötletet adott szerves 

molekulák beépítésére ebbe a szerkezetbe. Korábban többek között piridint [136], 4,4-

dipiridint [137], pirazint [137], etilén-diamint [125,127,133,138], illetve különféle alkil-

aminokat [135,139] építettek be a WO3 szerkezetébe, legtöbbször volfrámsavból vagy 

Na2WO4-ból kiindulva. 
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11. ábra. A WO3 pirazinnal (a) és 4,4-bipiridinnel (b) 

alkotott hibridvegyületének szerkezete [137] 

Johnson és munkatársai volfrámsavat és piridint egy lezárt cs ben hevítettek 150 °C-on 

7 napig, a reakció közben fejl  víz eltávolítására molekulaszitát használtak. Az így kapott 

terméket XRD, FTIR és elemanalízis mérésekkel karakterizálták. A WO3C5H5N összetétel  

vegyületnek az XRD eredményekb l számolt atomok közötti távolságok alapján egy réteges 

szerkezetet tulajdonítottak, melyben a piridin molekulák a szervetlen WO3 rétegek között 

helyezkednek  el.  Az  N  atom  közvetlenül,  kovalens  kötéssel  kapcsolódik  a  W  atomhoz.  Az  

FTIR eredmények is alátámasztották a kovalens N-W kapcsolatot; továbbá kiderült, hogy a 

piridin semleges formában épül be a szerkezetbe. A WO3C5H5N szerkezetében a szomszédos 

rétegek közötti kapcsolatot a piridin molekulák közötti Van der Waals kölcsönhatások 

valósítják meg [136]. 

Yan és munkatársai pirazint és 

4,4-bipiridint építettek be a WO3 

szerkezetébe hidrotermális reakcióval.  

A hibridvegyületeket Na2WO4·2H2O, 

MCl2·nH2O (M= Cu, Zn), pirazin/4,4-

bipiridin és víz reakciójából kapták. A 

reakciókat 140-160 °C-on végezték, a 

reakció id  a pirazin esetében 5 nap, 

míg a 4,4-bipiridin esetében 11 nap 

volt [137]. 

Az XRD eredmények alapján a 

réteges szerkezet sarkaiknál érintkez  

WO5N oktaéderekb l áll (11. ábra). 

Egy ilyen egységben egy terminális 

oxo-csoport található, a többi négy 

oxigén atom a szomszédos W atomok 

közti  hidakat  képzi,  a  N  pedig  a  szerves  aminból  származó  donor  atom.  A  terminális  oxo-

csoport jelenlétét FTIR mérésekkel mutatták ki. A hibridvegyületek összetétele 

WO3(pirazin)0,5 és WO3(bipiridin)0,5 volt melyet a TG mérések is alátámasztottak [137]. 

Ingham és munkatársai különböz  szénlánchosszúságú diaminokat építettek be a WO3 

szerkezetébe. A kiindulási anyagként használt volfrámsavat forró ammónia oldatban oldották 

fel, hozzáadták kétszeres feleslegben a diamint (etilén-diamin (C2), diaminobután (C4), 

diaminohexán (C6), diaminooktán (C8), diaminododekán (C12)), majd a reakcióelegyet N2 

áramban bepárolták 100 °C-on [133]. 
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12. ábra. A WOx-diamin hibridvegyületek (i: 

etilén-diamin, ii: diaminobután, iii: 

diaminohexán, iv: diaminooktán, v: 

diaminododekán) XRD felvételei (a), és a 

rétegtávolság és a diamin szénlánchossza közötti 

összefüggés (b) [133] 

A WOx-diamin hibridvegyületek esetében 

is réteges szerkezeteket feltételeztek [133]. Az 

XRD felvételeken (12a. ábra) megfigyelhet  a 

legintenzívebb csúcs pozíciójának eltolódása, 

ahogy növekszik a beépített diamin 

szénlánchossza. Ez a jelenség a réteges 

szerkezetekre jellemz , amelyeknél a 

legnagyobb intenzitású csúcs pozíciója jelzi a 

rétegek közötti távolságot [140,141]. 

A feltételezést a rétegek közötti távolság 

és a beépített diamin szénlánchossza (C2-C12) 

között talált lineáris összefüggés (12b. ábra) is 

alátámasztotta, melyben az egyenes 

meredeksége (1,2628 Å) megegyezik az alkil 

láncban  található  CH2 csoport hosszával (1,27 

Å) [140-142]. Az egyenes meredekségéb l az is 

következik, hogy a W-O rétegek közé egy réteg 

diamin épül be, nem kett  [133]. 

Az FTIR eredmények további 

információkat szolgáltattak a hibridvegyületeket 

szerkezetér l. Az etilén-diamin (EDA) kizárólag semleges állapotban épül be a szerkezetbe 

(3310-3120 cm-1).  Ezzel  ellentétben  a  többi  WOx-diamin hibridvegyületek (C4-C12) 

spektrumában egyértelm en megtalálhatóak az -NH3
+ csoportra jellemz  rezgési sávok (2790-

2430 és 2106 cm-1)  is  a  semleges  forma  rezgési  sávjai  mellett.  Ennek  megfelel en  a  WOx-

EDA hibridvegyületet kizárólag hidrogénkötések tartják össze, míg a WOx-diamin (C4-C12) 

hibridvegyületek esetében elektrosztatikus kölcsönhatások is jelen vannak. Az összetartó er k 

eltérése a termikus stabilitásban is megmutatkozott. A WOx-EDA jóval magasabb (295-340 

°C) h mérsékleten bomlott el, mint a többi hibridvegyület (175-225 °C). Emiatt a WOx-EDA 

esetében a hidrogénkötések mellett további kölcsönhatást feltételeztek, melyet nem sikerült 

azonosítaniuk [133]. 

Chen és munkatársai H2WO4, H2W2O7·xH2O és n-alkil-aminok (CxH2x+1NH2, x= 4, 6, 8, 

10) reakcióját vizsgálták heptán oldószerben szobah mérsékleten kevertetve. Az XRD 

eredmények alapján a H2WO4 és  a  H2W2O7·xH2O reakciójából is ugyanaz a termék 

keletkezik egy adott alkil-aminnal. Az XRD eredményekb l számolt atomok közötti 
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WO3 
mennyiség 

(mg) 

mérsékle
t (°C) 

Reakció 
id  (h) Termék morfológiája 

200 120 12 nanorészecskék, nanocsövek 
200 150 12 nanoszalagok 
200 180 1 nanorészecskék, nanoszalagok 
200 180 3 nanoszalagok (hossz: 3 mm) 
50 180 12 nanorudak (hossz: 2 mm) 

1000 180 12 nanorudak (hossz 5 mm) 

1. táblázat. A WOx-EDA hibridvegyület morfológiája a 

reakciókörülmények függvényében [127] 

távolságok alapján a hibridvegyületekben a kett s n-alkilamin rétegek között egy réteg WO6 

oktaéder található. Tehát a reakciók során felbomlanak a H2W2O7·xH2O-t felépít  kett s WO6 

oktaéder rétegek [135,139]. 

A TEM és TG/DTA eredmények is alátámasztották, hogy ugyanaz a termék keletkezik 

a  H2WO4 és  a  H2W2O7·xH2O reakciójából. Az egyes bomlási lépcs k h mérséklet 

tartományai és az egyes lépcs kben bekövetkezett tömegveszteségek is közel azonosak. A 

TEM felvételeken ugyanaz a nanoszalag morfológia volt látható a H2WO4 és a H2W2O7·xH2O 

esetében is. A hibridvegyületek FTIR spektrumai alapján az alkil-aminok ionos formában 

épülnek be a szerkezetbe [135,139]. 

 

3.5.4. A volfrám-oxid-etilén-diamin (WOx-EDA) hibridvegyületek el állítása és 

szerkezete 

 

Hu és munkatársai 

kereskedelmi m-WO3 és  EDA  

reakciójából szolvotermális 

úton állítottak el  különféle 

WOx-EDA nanoszerkezeteket. 

Az XPS eredmények alapján a 

hibridben a C:N:O:W arány 

3,6:2,5:2,9:1. A keletkezett 

WOx-EDA termék XRD 

felvétele megegyezett az Ingham és munkatársai által el állított hibridvegyület felvételével 

[127]. 

A termék morfológiája (1. táblázat) függ a reakciókörülményekt l (WO3 mennyiség, 

mérséklet, reakció id ). Alacsonyabb h mérsékleten (120 °C) nanorészecskék és 

nanocsövek keveréke keletkezik. A WO3 mennyiségének változtatásával a 

nanoszalagok/nanorudak hosszát lehet befolyásolni [127]. 

Li és munkatársai ugyancsak szolvotermális úton állítottak el  WOx-EDA nanoszálakat. 

Kiindulási anyagként az APT·4H2O mellett m-WO3-t, WCl6-t  és  H4[W12SiO40]-t is 

kipróbáltak, illetve az EDA-n kívül 1,3-propán-diamint, 1,6-hexametilén-diamint, dietilén-

triamint és trietilén-tetramint használtak még. A reakciókat 200 °C-on végezték 1 napig, a 

kapott terméket centrifugálással választották el, majd vákuumban 60 °C-on szárították [125]. 
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13. ábra A WOx-EDA hibridvegyület 

szerkezete [125] 

Az  APT  és  EDA,  valamint  a  m-WO3 és EDA közötti reakciókat in situ szinkrotron 

sugárzásos röntgendiffrakció mérésekkel is követték (synchrotron-radiation X-ray diffraction 

- SR-XRD). Ekkor az SR-XRD készülékbe egy mikroreaktort helyeztek, melyben 3 MPa 

nyomáson és 160 °C-on végezték a reakciókat. Az SR-XRD eredmények alapján az 

APT·4H2O szinte azonnal komplexet képez az EDA-val, majd ezen az intermedier komplexen 

keresztül keletkezik a WOx-EDA hibridvegyület 4-5 perc alatt. Az intermedier szerkezetét 

nem tudták azonosítani. Az SR-XRD mérések azt is megmutatták, hogy a kiindulási m-WO3 

el ször átalakul tetragonális WO3-á (t-WO3),  majd  ebb l  a  t-WO3 fázisból  ugyanaz  a  WOx-

EDA termék keletkezik, mint az APT·4H2O-ból. Ekkor a reakció jóval lassabban, 60 perc 

alatt megy végbe. A reakciókat nagyobb mennyiség  kiindulási anyagokkal is megismételték 

szolvotermális reaktorban. A W prekurzor reakció id re gyakorolt hatása ekkor is 

megmutatkozott. Az APT·4H2O  esetén  a  reakció  id  1  óra,  míg  m-WO3 esetén  24  óra  volt  

[125]. 

A WCl6 és  H4[W12SiO40] kiindulási 

anyagok reakciójából is ugyanazt a WOx-EDA 

hibridvegyületet kapták. A termék összetétele és 

szerkezete mellett annak morfológiája (30-200 

nm széles nanoszálak) is független volt a W 

tartalmú reagens min ségét l. Ezzel szemben, ha 

az EDA-t lecserélték más aminokra, a kapott 

termékeket nanoszálak helyett szabálytalan alakú 

részecskék építették fel [125]. Ez is mutatta az 

EDA molekulák meghatározó szerepét az 1D-s 

nanoszerkezetek kialakításában [126,143]. 

A különböz  W tartalmú kiindulási 

anyagokból kapott hibridvegyületek XRD 

felvételei megegyeztek az Ingham és munkatársai által el állított WOx-EDA hibridvegyület 

XRD felvételével. A WOx-EDA hibridvegyület esetében is a már korábban ismertetett réteges 

szerkezetet feltételeztek (13. ábra). Az XRD felvételen a legintenzívebb csúcs (11,88 °) jelzi a 

szervetlen rétegek közötti távolságot (7,48 Å), mely megfelel egy EDA molekula hosszának 

[127,139,143]. A TG mérések során tapasztalt 19 %-os tömegcsökkenés is alátámasztotta, 

hogy a szomszédos WO3 rétegek között egy réteg EDA található [125]. 

Az FTIR eredmények alapján az EDA kizárólag semleges formában épül be a 

szerkezetbe (az -NH3
+ ra jellemz  széles csúcs hiánya 2100 cm-1-nél). Az XPS eredmények is 
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14. ábra. A (C2H10N2)[W3O10] empirikus képlet  

hibridvegyület szerkezete [137] 

alátámasztották ezt, ugyanis a N kötési energiája a semleges formának felelt meg (399,6 eV) 

[126,143]. Ezt a szerkezetet az EDA -NH2 csoportjai  és  a  WOx rétegek O atomjai közötti 

hidrogénkötések tartják össze, hasonlóan a GeOx-EDA és Zn2GeO4-EDA vegyületekhez 

[126,143]. A szerkezetet összetartó kötés er ssége a TG mérések során is tapasztalható volt. 

A WOx-EDA hibridvegyület 315-490 °C között bomlott, az EDA forráspontjánál (117 °C) 

jóval magasabb h mérsékleten. 

Yan és munkatársai Na2WO4·2H2O, EDA és víz hidrotermális reakciójából (190°C, 62 

óra) egy, az el ekben ismertetett l eltér  összetétel  és szerkezet  WOx-EDA 

hibridvegyületet állítottak el  [137,138]. A CHN elemanalízisb l a (C2H10N2)[W3O10] 

empirikus képlethez jutottak, melyet további analitikai elemzési módszerekkel is 

alátámasztottak. A termogravimetriás mérések során a 7,9 %-os tömegveszteség (300-480 °C) 

összhangban volt a hibrid elméleti EDA tartalmával (8,0 %) [137]. 

Az összetétel mellett a vegyület 

szerkezetét is meghatározták egykristály 

XRD mérésekkel. A W6O20
4- egységek 

oldalukon érintkez  WO6 oktaéderekb l 

épülnek  fel.  Egy  W6O20
4- egység két 

sarkán kapcsolódik a szomszédos 

W6O20
4- egységekhez. A W6O20

4- 

egységek végtelen felgy rt láncolatát 

protonált  EDA,  (C2H10N2
2+) egységek 

választják el (14. ábra) [138]. 

Ez a szerkezet jelent sen eltér a 

többi  kutatócsoport  által  el állított  WOx-

EDA hibridvegyületek szerkezetét l. A 

W-O rétegek sarkukon kapcsolódó WO6 

oktaéderek helyett W6O20
4- egységekb l épülnek fel, illetve az EDA protonált formában épül 

be. 

 

3.5.5. A volfrám-oxid-amin hibridvegyületek keletkezési mechanizmusa 

 

Az irodalomban háromféle keletkezési mechanizmust feltételeztek a volfrám-oxid-amin 

hibridvegyületek esetében. Ezek közül egy a volfrám-oxid-alkil-amin hibridekre, kett  pedig 

a WOx-EDA hibridre vonatkozik. 



26 
 

 
15. ábra. A keletkezett hibridvegyületek szerkezete, és a reakció feltételezett mechanizmusa [135] 

Chen és munkatársai szerint a volfrámsav/n-alkil-amin/heptán rendszerben a feleslegben 

lev  alkil-amin molekulák felületaktív anyagként viselkednek [139]. A feltételezett „oldódás-

átrendez dés” mechanizmus szerint az alkil-amin (R-NH2) sav-bázis reakcióban reagál a 

volfrámsavval (15a. ábra). Ez a folyamat egyfajta oldódásként is felfogható. A keletkezett [R-

NH3
+-WO4

2--+H3N-R] komplex molekulák egy hidrofil centrummal és kett  hidrofób 

oldallánccal rendelkeznek. Ezeknek az amfipatikus molekuláknak az átrendez dését apoláris 

közegben (heptán oldószer) a hidrofób alkilláncok határozzák meg. Az így keletkez  réteges 

szerkezet nanoszalag morfológiát eredményez, tehát van összefüggés a szerkezet és a 

morfológia között [135]. 

A  H2W2O7·xH2O szerkezetében kett s WO6 oktaéder réteg található (15b. ábra), a 

reakció kezdeti szakaszában az alkil-amin beépül e rétegek közé a vízmolekulák helyére (15c. 

ábra). A kiszorított víz apró cseppek formájában van jelen az apoláris közegben. Az alkil-

amin felesleg következtében ezek a cseppek er sen lúgos kémhatásúak. Az intermedierként 

keletkez  (R-NH3)2W2O7 molekulák feloldódnak ezekben a cseppekben, felbomlik a kett s 

WO6 oktaéder réteg, majd ebben az esetben is kialakul a [R-NH3
+-WO4

2--+H3N-R] komplex. 

Ezt a lépést egy hasonló átrendez dés követi, mint a H2WO4 esetében [135]. 

Hu és munkatársai szerint az EDA el ször adszorbeálódik a WO3 részecskék felületén, 

majd ezt követ en beépül a szomszédos szervetlen rétegek közé koordinációs kötésekkel 
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[127]. Li és munkatársai szerint egy fázisátalakulás-oldódás-gócképz dés-kristálynövekedés 

folyamatban képz dik a WOx-EDA hibridvegyület. Feltételezésük szerint a W tartalmú 

kiindulási anyag el ször átalakul (APT·4H2O  volframát-EDA komplex, illetve m-WO3 

 t-WO3), majd a keletkezett intermedier feloldódik az EDA-ban. Az oldatban azonnal 

WOx-EDA kristálygócok képz dnek, a folyamatos feloldódás további kristálynövekedést 

indukál. Az intermedierek jelenlétét in situ SR-XRD mérésekkel mutatták ki. Az intermedier 

feloldódását alátámasztotta, hogy több W tartalmú kiindulási anyag is ugyanazt a szerkezetet 

eredményezte. Feltételezésük szerint az intermedier feloldódása a sebesség meghatározó lépés 

a reakcióban [125]. 

 

3.5.6. Knoevenagel-kondenzációs katalizátorok 

 

A Knoevenagel-kondenzációban egy malonészter származék és egy aldehid reakciója 

során új alifás C-C kötés alakul ki (16a. ábra). A bemutatott általános reakcióegyenletben az 

R  általában  fenil  vagy  szubsztituált  fenil  csoport,  míg  a  Z  és  Z’  elektronszívó  csoportok  

leggyakrabban -CHO, -COR, -COOH, -COOR, -CN vagy -NO2 [144]. 

 

16. ábra. A Knoevenagel-kondenzáció reakció vázlata (a), és a kutatócsoportok által használt modell reakció (b) 

A -CH2- csoport savas hidrogénjeinek eltávolítását hagyományosan homogén bázikus 

szerves katalizátorokkal (primer és szekunder aminok és azok sói) végzik. Azonban az utóbbi 

évtizedekben megn tt az érdekl dés a heterogén fázisú katalizátorok iránt. A heterogén 

katalizátorok alkalmazásának számos el nye van; az enyhébb reakciókörülmények, a jobb 

szelektivitás és a reakcióelegy feldolgozása is könnyebb. Továbbá folyamatos reaktorokban is 

végezhet  a reakció, ha az elég gyors [144]. 
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A heterogén katalizátorok többségét szilikagélek (SBA-15) és molekulasziták (MCM-

48) felületének módosításával állítják el . Ezekben a reakciókban a hordozó felületi -OH 

csoportjait (amino-propil)-trietoxi-szilánnal reagáltatják. Az így keletkezett amino-módosított 

szilikagél és molekulaszita szerves reakciókban szilárd bázis katalizátorként használható 

[145,146]. 

A Knoevenagel-kondezáció modell reakcióban (16b. ábra) a módosított szilikagél 

katalizátorral (SBA-NH2) 99 %-os konverziót értek el [145], míg a módosított 

molekulaszitákkal (MCM-48) a katalizátor nitrogén tartalmától függ en 91-98 %-os 

konverzióról számoltak be [146]. 

Az amino-csoportjai miatt a szolvotermális reakcióval el állított WO3-EDA hibridet is 

szilárd bázis katalizátorként alkalmazták ugyanabban a Knoevenagel-kondenzáció modell 

reakcióban (16b.ábra) [125]. Hasonlóan a módosított szilikagélhez és molekulaszitához, a 

WO3-EDA hibriddel is 100 % közeli konverziót értek el, azonban a hibrid stabilitása 

jelent sen jobb volt [125]. 
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Összetétel CAS szám Jelölés 
(NH4)6[H2W12O40] nH2O 12333-11-8 AMT1 

(NH4)6[W12O39] yH2O 402568-09-6 AMT2 

2. táblázat. A vásárolt AMT alapanyagok 

összetétele, CAS száma és az értekezésben 

használt jelölésük 

4. Kísérleti rész 
 

4.1. Elvégzett kísérletek és céljuk 
 

Az ammónium-metavolframát (AMT) alapanyagok karakterizálása és termikus bomlásának 

vizsgálata: 

 

Ahogy azt a bevezet ben is leírtam, jelenleg a kereskedelemben többféle AMT 

alapanyag kapható, melyeket eltér  CAS számmal és összetétellel forgalmaznak. A Sigma-

Aldrich-tól kétféle AMT-t vásároltam, melyek 

AMT1 és AMT2 jelöléssel szerepelnek az 

értekezésben (2. táblázat). 

Az AMT1 és AMT2 mintákat XRD, 

FTIR, SEM és TG/DTA-MS mérésekkel 

jellemeztem, majd összehasonlítottam a két minta összetételét, szerkezetét, morfológiáját és 

termikus bomlását. Emellett meghatároztam az AMT kristályszerkezetét, és kiszámoltam az 

elemi cella paramétereit az XRD eredmények alapján. Ezen kívül részletesen tanulmányoztam 

az AMT termikus bomlását (TG/DTA-MS) oxidatív (leveg ) és inert (nitrogén) 

atmoszférában is, és a bomlási intermediereket XRD és FTIR mérésekkel vizsgáltam. Végül 

összehasonlítottam az AMT és az APT termikus bomlását. 

 

Az ammónium-tiovolframát (ATT) alapanyag karakterizálása és termikus bomlásának 

vizsgálata: 

 

Az Alfa Aesar-tól vásárolt ((NH4)2WS4, CAS: 13862-78-7) ATT összetételét és 

szerkezetét XRD és FTIR, morfológiáját SEM mérésekkel jellemeztem. Részletesen 

tanulmányoztam az ATT termikus bomlását (TG/DTA-MS) oxidatív (leveg ) és inert 

(nitrogén) atmoszférában is, és a bomlási intermediereket XRD, FTIR és EDX mérésekkel 

vizsgáltam. Ezen kívül megvizsgáltam az ATT szemcseméretének hatását a termikus 

bomlásra. 
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17. ábra. A szilárd-gáz fázisú heterogén 

reakció elrendezése 

A WO3 prekurzorok el állítása a szilárd-gáz fázisú reakciókhoz: 

 

A különböz  szerkezet , összetétel  és szemcseméret  WO3 mintákat minden esetben 

APT, illetve HATB szabályozott hevítéssel állítottam el . A kereskedelmi APT a H. C. Starck 

GmbH cégt l származott, míg a HATB-t az APT hevítésével állítottam el  (körülmények: 

hidrogén atmoszféra, 400 °C, 6 óra). 

A WO3 minták összetételét a felhasznált atmoszférával (leveg  vagy nitrogén), a 

szemcseméretét a kiindulási anyaggal (APT vagy HATB), a szerkezetét (hexagonális vagy 

monoklin) a f tés h mérsékletével befolyásoltam (3. táblázat). 

Prekurzor 
száma 

Kiindulási 
anyag Atmoszféra mérséklet 

(°C) 
Szemcseméret 

(nm) WO3 prekurzor 

1 APT leveg  600 100-300 m-WO3 (sárga) 

2 APT nitrogén 600 100-300 m-WO3 részlegesen 
redukált (kék) 

3 HATB leveg  600 70-90 m-WO3 (sárga) 
4 HATB leveg  470 70-90 h-WO3 (sárga) 
5 APT leveg  600 100-300 m-WO3 (sárga) 
6 APT leveg  600 100-300 m-WO3 (sárga) 
7 APT leveg  600 100-300 m-WO3 (sárga) 
8 HATB leveg  600 70-90 m-WO3 (sárga) 
9 HATB leveg  600 70-90 m-WO3 (sárga) 

10 HATB leveg  600 70-90 m-WO3 (sárga) 

3. táblázat. A WO3 prekurzorok el állításának körülményei 

Az APT el állítása szilárd-gáz fázisú reakcióval: 

 

A WO3 por, NH3 és vízg z közötti szilárd-gáz 

fázisú heterogén reakciót egy lezárt reaktorban 

(m anyag doboz) szobah mérsékleten és légköri 

nyomáson végeztem. A reaktorba WO3 port és vizes 

NH3 oldatot helyeztem, melyek csak gázfázisban 

tudtak érintkezni (17. ábra). A változatlan NH3 

parciális nyomás érdekében a m anyag dobozt lezártam Parafilmmel is, illetve hetente 

cseréltem az oldatokat. A kísérletek során m anyag edényeket használtam, ugyanis a tömény 

NH3 oldat megmarhatja az üveget. 

Összesen tíz szilárd-gáz fázisú reakciót végeztem, melyek két kísérletsorozatra 

oszthatók (4. táblázat). Az els  kísérletsorozatban (1-4-es prekurzor) megvizsgáltam a WO3 
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kristályszerkezetének (hexagonális, monoklin) és az összetételének (oxidált, részlegesen 

redukált) hatását. Ebben a négy reakcióban az NH3 parciális nyomása végig 43,4 kPa volt. 

A második kísérletsorozatban (5-10-es prekurzor) a WO3 szemcseméretének (APT-b l 

el állított 100-300 nm vagy HATB-b l el állított 70-90 nm méret ) és az NH3 parciális 

nyomásának hatását vizsgáltam meg. Az NH3 és a vízg z parciális nyomását a felhasznált 

NH3 oldat koncentrációjának változtatásával szabályoztam. Ezekhez a reakciókhoz minden 

esetben oxidált állapotú és monoklin kristályszerkezet  WO3 prekurzort használtam fel. Az 

NH3 és vízg z parciális nyomásokat az oldat koncentrációjából számoltam ki [147]. 

Prekurzor 
száma WO3 prekurzor 

Ammónia-oldat 
koncentrációja 

(M) 

NH3 parciális 
nyomása (kPa) 

H2O 
parciális 
nyomása 

(kPa) 
1 m-WO3 13 43,4 1,37 
2 m-WO3 részlegesen redukált 13 43,4 1,37 
3 m-WO3 13 43,4 1,37 
4 h-WO3 13 43,4 1,37 
5 m-WO3 1 1,56 2,28 
6 m-WO3 0,5 0,77 2,32 
7 m-WO3 0,1 0,15 2,34 
8 m-WO3 1 1,56 2,28 
9 m-WO3 0,5 0,77 2,32 

10 m-WO3 0,1 0,15 2,34 

4. táblázat. A szilárd-gáz fázisú reakciók körülményei 

Minden reakcióhoz 500 mg WO3 prekurzort és 20 ml vizes NH3 oldatot használtam fel. 

A reakciókból  1,  7,  14  és  30  nap  után  vettem mintát.  A reakció  lejátszódását  XRD és  FTIR 

mérésekkel követtem nyomon. A kitermelést a reakció során bekövetkez  tömegváltozásból 

határoztam meg. Az el állított APT összetételét és szerkezetét XRD, FTIR és Raman 

spektroszkópiai, morfológiáját SEM és TEM, termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel 

jellemeztem. Ezután összehasonlítottam az el állított és a kereskedelmi APT összetételét, 

szerkezetét, morfológiáját és termikus bomlását. 

 

A WO3-EDA hibridvegyület el állítása szilárd-gáz fázisú reakcióval: 

 

Az imént bemutatott szilárd-gáz fázisú reakciókat WO3 por,  EDA  és  vízg z  között  is  

elvégeztem WO3-amin hibridvegyületek szintézise céljából. Az EDA-t a Sigma-Aldrich-tól 

vásároltam. A reakciók elrendezése megegyezett a korábban leírtakkal (17. ábra). Ebben az 

esetben is tanulmányoztam a WO3 prekurzor összetételének, szerkezetének és 
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Felhasznált 
oldószer 

mérséklet 
(°C) 

Reakció 
id  

Kitermelés 
(%) 

víz 80 2 óra 94 
etanol 80 1 nap 93 
aceton 60 3 nap 78 

- 50 6 nap - 

5. táblázat. A nedveskémiai reakciók 

körülményei 

szemcseméretének hatását. Ehhez ugyanazt a négy WO3 prekurzort használtam (1-4). A 

reakciókat 500 mg WO3 prekurzorral és 20 ml telített EDA oldattal végeztem, a telített oldat 

össztenziója 1,72 kPa volt [148]. A reakciókból hetente vettem mintát. A reakciót XRD és 

FTIR mérésekkel követtem. A kitermelést a reakció során bekövetkez  tömegváltozásból 

határoztam meg. 

Mivel a várt termék szerkezetében nincs víz, a vízg z szerepét is megvizsgáltam. Ehhez 

20 mg WO3 prekurzort (1) és 20 ml vízmentes EDA-t reagáltattam, az EDA g znyomása 1,61 

kPa volt [149]. Referenciaként a reakciót elvégeztem vízg z jelenlétében is 20 mg WO3 

prekurzorral (1) és 20 ml telített EDA oldattal. A reakciókból 1, 7, 14 és 30 nap után vettem 

mintát, a reakció lejátszódását XRD mérésekkel követtem nyomon. A kis mennyiség miatt 

ebben az esetben a kivett mintákat a mérés után visszahelyeztem a reaktorba. 

Az így el állított WO3-EDA hibridvegyületek összetételét és szerkezetét XRD és FTIR 

mérésekkel, morfológiáját SEM és TEM, termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel 

jellemeztem. 

 

A WO3-EDA hibridvegyület el állítása nedves kémiai úton: 

 

A szilárd-gáz fázisú reakcióban kapott 

terméket nedves kémiai úton is el állítottam, 

ebben az esetben a felhasznált oldószer hatását 

vizsgáltam meg. A 400 mg WO3 (1), 10 ml EDA 

és a 30 ml oldószer elegyét egy gömblombikban 

kevertettem (300 1/perc), a reakció során fejl  

zöket egy reflux h vel kondenzáltam le. A felhasznált oldószerek, a reakciók 

mérséklete és ideje, valamint a kitermelés az 5. táblázatban található. 

A  vizes  oldatot  a  WO3 prekurzor feloldódása után 2 órán át kevertettem, majd a 

reakcióelegyet vízfürd n (90-95 °C) bepároltam. A bepárlás során kristályosodott terméket 

lesz rtem, vízzel, majd etanollal mostam, és szárítószekrényben szárítottam (120 °C, 24 óra). 

Az etanol és aceton oldószerekkel végzett reakciók során a WO3 prekurzor nem 

oldódott fel. A szuszpenzió kevertetését akkor állítottam le, amikor a kezdetben sárga 

csapadék teljesen kifehéredett. A csapadékot az oldat bepárlása nélkül sz rtem, majd a 

reakcióban használt oldószerrel mostam, és szárítószekrényben szárítottam (120 °C, 24 óra). 

A reakciók kitermelését a WO3 prekurzorra  vonatkoztatva  számoltam  a  szárított  WO3-EDA 

termék tömegéb l. 



33 
 

A reakciót oldószer nélkül is elvégeztem egy lezárt lombikban, melyet argonnal 

inertizáltam, mivel az EDA leveg re és nedvességre érzékeny. A WO3 prekurzor ebben az 

esetben se oldódott fel, a reakciót 6 nap után leállítottam, a lesz rt sárgászöld csapadékot 

szárítószekrényben szárítottam (120 °C, 24 óra). 

XRD, FTIR, SEM és TEM mérésekkel összehasonlítottam a szilárd-gáz fázisú és a 

nedves kémiai reakciókkal el állított WO3-EDA hibrideket. A kétféle módszerrel el állított 

hibridek összetétele és szerkezete megegyezett, csupán morfológiájukban különböztek; ezért a 

további nagy mintamennyiséget igényl  vizsgálatokat az etanol oldószerrel végzett reakcióból 

keletkezett termékkel végeztem, mivel ebben az esetben kaptam a legrendezettebb szerkezet  

terméket. A WO3-EDA (irodalomban WOx-EDA) pontos összetételét CHN elemanalízis és 

TG mérésekkel határoztam meg. A szilárd-fázisú NMR mérésekkel a hibrid szerkezetér l 

kaptam további információkat. 

Részletesen tanulmányoztam a WO3-EDA termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel 

oxidatív  (leveg )  és  inert  (nitrogén)  atmoszférában  is,  és  a  bomlási  intermediereket  XRD és  

FTIR mérésekkel vizsgáltam. A bomlás során fejl  összetettebb gázok pontos azonosítását 

GC-MS mérésekkel végeztem. 

 

Knoevenagel-kondezációs reakció kivitelezése: 

 

A szilárd-gáz fázisú és a nedves kémiai reakciókkal el állított WO3-EDA hibrideket 

katalizátorként használtam egy Knoevenagel-kondenzáció modell reakcióban (16b. ábra) 

[125]. Benzaldehidet (0,5 mmol) és etil-cianoacetátot (0,5 mmol) feloldottam 4 ml toluolban, 

majd hozzáadtam a WO3-EDA katalizátort (100 mg). A reakcióelegyet egy lezárt lombikban 

szobah mérsékleten kevertettem 24 órán át. A katalizátort centrifugálással választottam el, 

majd a reakcióelegy összetételét GC-MS mérésekkel határoztam meg. Referenciaként a 

reakciót WO3-EDA helyett m-WO3-al (100 mg) is elvégeztem. 
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4.2. Alkalmazott analitikai módszerek és a mérési körülmények 
 

Por-röntgendiffrakció (XRD): A méréseket egy PANalytical X’pert Pro MPD röntgen-

diffraktométerrel végeztem. A mérések során Cu K  sugárzást (  = 0,15418 nm) alkalmaztam. 

A kristályos fázisok azonosítására az ICDD adatbázist használtam. A cellaparaméterek 

meghatározásánál szilíciumot (ICDD 27-1402) használtam bels  standardként. A reflexiók 

pozícióit és intenzitásait a Cu K 2 vonalak levágása után teljes görbeillesztéssel határoztam 

meg. 

 

Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR): A spektrumokat egy 

Excalibur Series FTS 3000 (Biorad) FTIR spektrométerrel vettem fel a 400-4000 cm-1 

tartományban, 4 cm-1 felbontás mellett. A készülék egy mérés során 64 interferogramot 

gy jtött, és ezeket átlagolta egy FTIR spektrummá. A mintákat KBr pasztilla formájában 

mértem meg. 2-3 mg mintát és 300 mg KBr-t elporítottam, majd vákuumozott présben 

pasztillává préseltem. 

 

Raman spektroszkópia: A spektrumok egy Olympus BX41 mikroszkóppal csatolt Jobin 

Yvon Labram típusú mikrospektroszkóppal készültek a 130-900 cm-1 tartományban. 

Gerjeszt  forrásként frekvencia-kett zött Nd-YAG lézert (532 nm) használtam 1mW 

teljesítmény mellett. A visszaszórt fotonokat 1800 g/mm osztású rácson felbontva 1024x256 

pixel méret  CCD detektorral detektáltam, a mérési id  10 s volt. 

 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM): A felvételek egy része (WO3 prekurzorok, WO3 

NH3 és  H2O szilárd-gáz fázisú reakciókból származó minták) egy LEO-1550 FEG SEM 

készülékkel készültek, mely téremissziós katóddal és InLens detektorral rendelkezett. A többi 

felvételt egy volfrámkatódos JEOL JSM-5500LV készülékkel készítettem. 

 

Energiadiszperzív röntgen spektroszkópia (EDX): A méréseket egy volfrámkatódos 

JEOL JSM-550LV készülékhez kapcsolt IXRF energiadiszperzív analizátorral végeztem. 

 

Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM): A felvételek egy FEI Morgagni 268D 

készüléken (elektronforrás: 100 kV; W katód) készültek. A mérések el tt a 
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mintael készítésnél a mozsárban meg rölt mintákból alkoholos szuszpenziót készítettem, 

amit Lacey carbon mintatartóra helyeztem, majd szárítottam. 

 

Szilárd-fázisú mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR): A spektrumokat egy 

VARIAN NMR SYSTEM spektrométerrel (1H frekvencia = 400 MHz) vettem fel egy 4,0 mm 

Chemagnetics mér fejet és 10 kHz forgatási MAS (magic angle spinning) frekvenciát 

használva. A méréseket 25 °C-on végeztem, a hidrogén és szén eltolódásokat is adamantánra 

referáltam ( 1H= 1,8 ppm, 13C= 38,55 és 29,50 ppm), a proton 90° pulzus szélesség 3 s volt. 

A nagyfelbontású 13C CP-MAS (cross polarization magic angle spinning) spektrumhoz 2000 

felvételt akkumuláltam SPINAL-64 (small phase incremental alternation with 64 steps) 

lecsatolást használva (83 kHz). Az egyes felvételeket 2 ms-os kontaktid vel vettem fel, és 30 

s késleltetést használtam. A nagyfelbontású 1H-CRAMPS (combined rotation and multiple-

pulse spectroscopy) spektrum felvételéhez DUMBO-1 szekvenciát használtam [150]. A 13C és 
1H spektrumokon található csúcsok dekonvolúcióját DMFIT szoftverrel végeztem [151]. A 

kétdimenziós FSLG (frequency switched Lee-Goldburg) HETCOR (dipolar heteronuclear 

correlation) 1H-13C spektrumokat [152] 30 és 300 s-os kontaktid vel vettem fel 0,53-as 

FSLG tényez  mellett. 30 s kontaktid nél csak a közvetlen C-H kapcsolatok látszódtak, míg 

hosszabb kontaktid nél az összes (~ 5 Å-nél kisebb térbeli közelség) interakció látható volt. A 

FSLG HETCOR spektrumokhoz 128 felvételt akkumuláltam, az indirekt dimenzióban 384 

kísérletet végeztem, a késleltetés 2 s volt. 

 

CHN elemanalízis: A WO3-EDA  hibridvegyület  elemi  összetételét  egy  Vario  EL  III  

analizátorral határoztam meg CHN üzemmódban. A mintákat 950 °C-on bontottam el, egy 

bemérés 3 mg körül volt, a felhasznált eredményeket három mérésb l átlagoltam. 

Standardként acetanilidet használtam. 

 

Termikus analízis (TG/DTA-MS): A méréseket egy STD 2960 Simultaneous 

DTA/TGA (TA Instruments Inc.) típusú készüléken végeztem. A mérések során 10 °C/perc 

tési sebességet és nyitott platina mintatartót alkalmaztam, a kemencét áramló (130 ml/perc) 

leveg vel vagy nitrogénnel öblítettem. A termikus bomlások közben fejl  gázokat a 

TG/DTA készülékhez kapcsolt Thermostar GSD 300 (Balzers Instruments) típusú kvadrupól 

tömegspektrométerrel (MS) azonosítottam. A tömegspektrométerrel az m/z = 1-64 tartományt 

vizsgáltam 64 csatornán Multiple Ion Detection (MID) üzemmódban. Egy mérési ciklus során 

egy-egy mérési csatorna mérési ideje 0,5 másodperc volt. A TG/DTA és az MS készülék 
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között a kapcsolatot egy f tött (200 °C), 1 m hosszú, 0,15 mm bels  átmér , metil-

csoportokkal deaktivált kvarc kapilláris valósította meg. A fejl  gázokat a referencia 

tömegspektrumaik [153] alapján azonosítottam. 

 

Gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektroszkópia (GC-MS): A WO3-EDA 

hibridvegyület termikus bomlása során fejl  gázok pontos azonosításához kiegészít  

méréseket végeztem. A mintákat egy TGA 2050 (TA Instruments Inc.) termograviméterben 

hevítettem. A mérések során 10 °C/perc f tési sebességet és nyitott platina mintatartót 

használtam, a kemencét áramló (80 ml/perc) leveg vel vagy nitrogénnel öblítettem. A fejl  

gázokat egy 10 cm hosszú, 0,32 mm bels  átmér  kvarc kapillárison kivezettem, 

hexán/metanol (1:3) elegyében (1,6 ml) elnyelettem, majd egy Shimadzu GC-MS-QP2010 

gáz kromatográffal kapcsolt tömegspektroszkóppal (GC-MS) vizsgáltam. Minden minta 

esetében három párhuzamos mérést végeztem, majd átlagoltam az eredményeket. A mérések 

során egy Rxi-1MS kapilláris kolonnát használtam (30 m x 0,32 mm x 1,0 µm). 

A Knoevenagel-kondenzáció modell reakció termékeit is az el bbi GC-MS készülékkel 

vizsgáltam. A mérések során egy Rxi-5MS kapilláris kolonnát használtam (30 m x 0,32 mm x 

1,0 µm). Az eredményeket itt is három párhuzamos mérésb l átlagoltam. 

 

4.3. A doktorjelölt által és együttm köd k segítségével elvégzett mérések 
 

A kereskedelmi AMT alapanyagok karakterizálását és összehasonlítását (XRD, FTIR, 

SEM, TG/DTA-MS) én végeztem, az eredményeket önállóan értékeltem ki. Az AMT 

kristályszerkezetének meghatározása és a cellaparaméterek kiszámolása Sajó István (MTA-

TTK) segítségével történtek. Az AMT termikus bomlásának vizsgálata során a bomlási 

intermediereket én állítottam el , az XRD és FTIR méréseket én végeztem, a felvételeket én 

értékeltem ki. 

A kereskedelmi ATT alapanyag karakterizálását (XRD, FTIR, SEM, TG/DTA-MS) az 

egyik hallgatóm, Ana Luisa Vieira Machado Ramos végezte a felügyeletem mellett, és az 

eredményeket közösen értékeltük ki. Az ATT termikus bomlásának vizsgálata során a 

bomlási intermediereket a hallgatóm önállóan állította el , az XRD, FTIR és EDX méréseket 

a felügyeletem mellett végezte, és az adatokat együtt értékeltük ki. 

A szilárd-gáz fázisú heterogén reakciókhoz a kiindulási WO3 mintákat az APT valamint 

HATB termikus bontásával én állítottam el . A WO3, NH3 és vízg z közötti szilárd-gáz fázisú 
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reakciókat és az ehhez kapcsolódó XRD, FTIR és TG/DTA-MS méréseket, valamint az 

eredmények kiértékelését én végeztem. 

A WO3, EDA és vízg z közötti szilárd-gáz fázisú reakciókat, és az ezzel kapcsolatos 

XRD és FTIR méréseket egy másik hallgatóm, Nagy Beáta végezte a felügyeletem mellett, az 

eredményeket közösen értékeltük ki. A SEM felvételeket én készítettem és értékeltem ki. 

A nedves kémiai reakciókat (WO3-EDA el állítása) egy másik hallgatóm, Majzik Eszter 

végezte önállóan. Az ezzel kapcsolatos XRD, FTIR és SEM méréseket, valamint a 

Knoevenagel-kondezáció reakciókat a hallgatóm végezte a felügyeletem mellett, az 

eredményeket közösen értékeltük ki. A TG/DTA-MS méréseket és a bomlási intermediereket 

én állítottam el , az XRD és FTIR méréseket én végeztem, az eredményeket én értékeltem ki. 

Több m szer máshol volt elérhet , ezért más kutatók segítségét is igénybe vettem 

munkám során. A Raman spektrumokat Igricz Tamás (BME Szerves Kémia és Technológia 

Tanszék) vette fel, a spektrumokat én értékeltem ki. A LEO-1550 FEG SEM készülékkel 

készült SEM képeket (WO3 prekurzorok, intermedierek és APT minták) Dr. Tóth Attila L. 

(MTA-MFA) vette fel, és én értékeltem ki. A TEM méréseket Drotár Eszter (APT minták) és 

Németh Péter (WO3-EDA minták) (MTA-KK) végezte el, míg a kiértékelést közösen 

hajtottuk végre. A szilárd-fázisú NMR méréseket Dr. Domján Attila (MTA-TTK) végezte el 

és értékelte ki. A CHN elemanalízis méréseket Dr. Szegedi Ágnes és Gyetvai Eszter (MTA-

KK) végezték el és értékelték ki. A GC-MS méréseket Dr. Balla József és Mátyási Judit 

(BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék) végezték el, az eredményeket közösen 

értékeltük ki. 
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18. ábra. Az AMT1 és AMT2 XRD felvételei 

a 33,438 Å Vcella 8222,46 Å3 
b 17,425 Å számolt 4,863 g/cm3 
c 14,112 Å Z 8 

6. táblázat. A számolt cella paraméterei 

 
19. ábra. Az AMT1 és AMT2 FTIR spektrumai 

5. Eredmények és értékelésük 
 

5.1. Az ammónium-metavolframát (AMT) termikus bomlásának vizsgálata, 

összetételének és szerkezetének meghatározása 
 

5.1.1. Az AMT alapanyagok karakterizálása és összehasonlítása 

 

Ahogy azt korábban is írtam, a 

kereskedelemben kapható többféle AMT 

alapanyag közül kett t (AMT1 és AMT2) 

vizsgáltam. A két AMT alapanyag XRD 

felvétele teljesen megegyezett a csúcsok 

helyzetét és relatív intenzitását tekintve 

(18. ábra). A két diffraktogram azonban 

nem egyezett se a korábban publikált 

szerkezetekkel [44], se az elérhet  XRD 

adatkártyákkal (ICDD 39-0168 és 12-

6600). 

Így lehet ség volt a kereskedelmi 

AMT szerkezetének meghatározása. A 

mérés során szilícium bels  standardet (ICDD 27-1402) használtam. Egy ortorombos 

=90°) cellát kaptam (Pcca [Nr. 54] tércsoport) eredményül, melynek paraméterei a 6. 

táblázatban találhatók. A csúcspozíciókat a Cu K 2 reflexiók levágása után teljes 

görbeillesztéssel és finomítással kaptam meg (M1. táblázat). A cellához a TG adatok (lásd 

5.1.2. fejezet) alapján a (NH4)6[H2W12O40 4H2O összetételt határoztam meg. 

Hasonlóan az XRD felvételekhez, az 

FTIR spektrumokban se volt különbség (19. 

ábra). Mivel a tiszta AMT spektrumát 

korábban nem publikálták, a csúcsok 

azonosítását tiszta polivolframátok és AMT 

kompozitok spektrumai alapján végeztem 

[40,112,154-157]. 

Az 1630 és 3570 cm-1-nél található 
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20. ábra Az AMT1 és AMT2 termikus bomlása nitrogénben 

csúcsokat a víz O-H kötéseinek rezgéseihez, az 1400 és 3135 cm-1-nél lév  csúcsokat pedig az 

ammóniumion N-H kötéseinek rezgéseihez rendeltem hozzá. A metavolframát ionhoz tartozó 

csúcsok 1000 cm-1 alatt találhatóak, a W=O kötések rezgései 930 és 955 cm-1-nél, míg a W-O 

kötések rezgései 785 és 882 cm-1-nél jelentkeztek. 

A TG/DTA görbék lefutásában 

se voltak jelent s különbségek a két 

AMT alapanyag között (20. ábra). Az 

egyes bomlási lépcs k végén 

visszamaradt tömegek közel azonosak 

voltak az AMT1 (97,6 %, 93,5 %, 92,0 

%) és AMT2 (97,6 %, 93,4 %, 91,9 %) 

esetében. A termikus bomlás részletes 

elemzését, valamint a bomlási 

intermedierek jellemzését a következ  

fejezetben fogom bemutatni. Mivel a 

két anyag termikus bomlása között 

nem volt különbség, ezért csak az AMT1 termikus bomlását fogom részletesen ismertetni. 

Az  XRD,  FTIR  és  TG/DTA  eredmények  alapján  a  két  AMT  alapanyag  összetétele  és  

szerkezete azonos volt, azonban a morfológiájukban különböztek. A SEM felvételeken (21. 

ábra) látható, hogy az AMT1 5-50 µm méret  üreges gömbökb l épült fel, a gömbök 

többsége kisebb darabokra tört szét, a felületük repedezett. Ezzel szemben az AMT2 2-10 µm 

méret  részecskékb l épült fel, melyek nagyobb, 10-100 µm méret  blokkokba 

aggregálódtak. 
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22. ábra. Az AMT1 termikus bomlása és a bomlás 

során fejl  gázok nitrogénben 

 
21. ábra. Az AMT1 (a, b) és AMT2 (c, d) SEM felvételei 

 

5.1.2. Az AMT termikus bomlása nitrogénben 

 

Az els  bomlási lépcs ben (25-200 

°C) egy endoterm folyamatban az AMT 

kristályvíz tartalma távozott el (22. ábra). 

Valószín leg a kristályvíz két különböz  

pozíciót foglalt el a kristályszerkezetben, 

mivel a vízfejl dés két, egymással átlapoló 

folyamatban történt (DTA csúcsok 114 és 

139 °C-nál). 

A TG adatokból kiszámolható, hogy 

az AMT 4 kristályvízzel rendelkezett, 

ugyanis az els  folyamatban 1,6 %, míg a 

másodikban 0,8 % volt a tömegváltozás, 

mely 2,7 illetve 1,3 víz molekulának felelt 

meg. 

A kristályvíz-vesztés eredményeként 

megváltozott az AMT szerkezete, mivel a 
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23. ábra. Az AMT1 és a nitrogénben 

keletkezett bomlási intermedierek XRD 

felvételei 

 
24. ábra. Az AMT1 és a nitrogénben 

keletkezett bomlási intermedierek FTIR 

spektrumai 

200 °C-os bomlási intermedier XRD felvétele 

sokkal kevesebb csúcsot tartalmazott, mint a 

kiindulási AMT felvétele (23. ábra). Az 

eredmények alapján az els  lépcs  végén 

kristályvízmentes AMT keletkezett, melynek a 

szerkezetét nem tudtam meghatározni. 

Az FTIR spektrumokon látható (24. ábra), 

hogy a 1630 és 3570 cm-1-nél található csúcsok 

intenzitása kis mértékben csökkent, 

alátámasztva  a  kristályvíz  elvesztését.  A  

metavolframát ion valószín leg még stabil 

maradt ebben a bomlási lépcs ben, mivel a W-

O kötések rezgései nem változtak. 

A második bomlási lépcs ben (250-380 

°C) egy endoterm folyamatban együttesen víz 

és NH3 fejl dött (22. ábra). Ennek megfelel en 

jelent sen csökkent a vízhez (1630 és 3570 cm-

1) és az ammónium ionhoz (1400 és 3135 cm-1) 

tartozó csúcsok intenzitása az FTIR 

spektrumokon (24. ábra). 

Az amorf fázis (23. ábra) megjelenése az 

ammónium ionok távozásával magyarázható. 

Az eddig ammónium ionokkal elválasztott 

metavolframát ionok összekapcsolódtak. Ennek 

következtében a metavolframát ionokat felépít  

WO6 oktaéderek helyzete, orientációja 

megváltozott, egy amorf bomlási intermediert 

eredményezve. 

A harmadik bomlási lépcs ben (380-500 

°C)  ismét  víz  és  NH3 fejl dését tapasztaltam, az FTIR spektrumokon (24. ábra) teljesen 

elt ntek a vízhez (1630 és 3570 cm-1)  és  az  NH3-hoz (1400 és 3135 cm-1) tartozó csúcsok. 

Hasonlóan a második bomlási lépcs höz ez a gázfejl dés egy endoterm folyamat, mégis a 

DTA görbén egy exoterm csúcs látható 413 °C-nál. (22. ábra) Ez azzal magyarázható, hogy 
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25. ábra. Az AMT1 termikus bomlása és a bomlás 

során fejl  gázok leveg ben 

az amorf fázisból h-WO3 (ICDD 33-1387) kristályosodott ki (23. ábra). A kristályosodás egy 

exoterm folyamat, és túlkompenzálta a bomlás h szükségletét. 

A negyedik bomlási lépcs ben (500-600 °C) a h-WO3 egy exoterm folyamatban (DTA 

csúcs 543 °C-nál) átalakult az ezen a h mérsékleten stabilabb m-WO3-á [155] (ICDD 89-

4476). A mérés végén visszamaradt tömeg (92,0 %) megfelelt az elméleti 91,9 %-nak, így a 

TG adatok alátámasztották az AMT1 feltételezett, (NH4)6[H2W12O40 4H2O összetételét. 

 

5.1.3. Az AMT termikus bomlása leveg ben 

 

Az els  bomlási lépcs ben nem volt 

különbség a nitrogénben történ  bomláshoz 

képest, a leveg  oxidáló hatása csak 250 °C 

felett jelentkezett (25. ábra). 

A bomlás során fejl  NH3 elégett 

különféle nitrogén oxidokká, az égést a 

platina mintatartó és/vagy a keletkez  WO3 

katalizálta. Alacsonyabb h mérsékleteken a 

N2O,  míg  400  °C  felett  a  NO  volt  az  égés  

terméke, hasonlóan az APT bomlásához 

[108]. 

Az NH3 égése exoterm folyamat, 

ezért a DTA görbén több különbség is volt 

a nitrogénben felvett görbéhez képest. A 

második bomlási lépcs  végén az égésb l 

származó h  kis mértékben átfordította az 

endoterm csúcs végét exotermbe (365 °C), 

illetve a harmadik lépcs ben két exoterm csúcs lapolt át egymással (25. ábra). Az MS 

eredmények alapján a szélesebb DTA csúcs (419 °C) felelt meg az égésnek, míg az erre 

rálapolódó éles csúcs (441 °C) a kristályosodáshoz tartozott. 

A leveg ben keletkezett bomlási intermedierek FTIR spektrumai a mellékletben 

találhatók (M1. ábra), mivel azonosak voltak a nitrogénben keletkezett intermedierek 

spektrumaival. Azonban az XRD felvételekben találtam különbségeket, leveg ben a 200 °C-

os XRD felvétel jóval több csúcsot tartalmazott (26. ábra), mint nitrogénben, a keletkezett 

bomlási intermedier szerkezetét itt se sikerült meghatározni. A másik jelent s különbség az 
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26. ábra. Az AMT1 és a leveg ben keletkezett 

bomlási intermedierek XRD felvételei 

500 °C-os XRD felvételen látható; míg 

nitrogénben egy tiszta h-WO3 fázist kaptam, 

leveg ben egy h-WO3 és  m-WO3-ból álló 

keverék keletkezett (26. ábra). A h-WO3 

elnyújtott  tartományon  alakult  át  m-WO3-á, 

emiatt nem tapasztaltam éles exoterm csúcsot 

(542 °C) a DTA görbén. A h-WO3 teljesen 

átalakult m-WO3-á 800 °C-ig. 

 

 

 

 

5.1.4. Az AMT és az APT termikus bomlásának összehasonlítása 

 

Régebbi tanulmányok szerint [107,109] az AMT az APT 240 °C-os bomlási 

intermedierje. Egy újabb tanulmány szerint valójában egy ammónium-hidrogén-

paravolframát, (NH4)6H4[H2W12O42] fázis keletkezik [116]. Ennek ellenére kérdéses volt, 

hogy van-e különbség 240 °C felett az APT és az AMT termikus bomlásában. 

Az APT-hez hasonlóan az AMT is 200 °C alatt vesztette el a kristályvíz tartalmát. Az 

APT esetében ezt egy száraz NH3 fejl dés követte 170-240 °C között, mely az AMT-nél nem 

volt jelen. 250-380 °C között mindkét anyag kristályszerkezete összeomlott és egy amorf 

fázis keletkezett, melyb l magasabb h mérsékleten h-WO3 kristályosodott ki, mely további 

tés hatására átalakult m-WO3-á. 

Összességében  az  APT  és  az  AMT  termikus  bomlása  hasonlít  egymáshoz,  a  f  

különbség a száraz NH3 fejl dés hiánya az AMT esetében 170-240 °C között. 
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5.2. Az ammónium-tiovolframát (ATT) termikus bomlásának vizsgálata 
 

5.2.1. Az ATT alapanyag karakterizálása 

 

A kereskedelmi ATT 200-500 m méret  sima felület , lapos részecskékb l épült fel 

(27a. ábra), mellettük néhány nagyobb, 2,5 mm méret  részecske is látható volt (27b. ábra). 

Az ATT FTIR spektrumán (lásd a 5.2.2. fejezetben) az O-H kötések rezgései 1636 és 

3215 cm-1-nél, az N-H kötések rezgései pedig 1390 és 3120 cm-1-nél jelentek meg [94]. A 

víztartalom az ATT szemcsék felületén adszorbeálódott vízzel magyarázható, mivel a gyártó 

által megadott összetételben nem szerepelt kristályvíz. A W=S kötések rezgései 850 cm-1-nél, 

míg a W-S kötések rezgései 460 cm-1-nél látszódtak [91]. 

A szemcseméret termikus bomlásra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából az anyag 

egy részét meg röltem. Az ATT por összetételét és szerkezetét XRD méréssel is 

alátámasztottam (ICDD 76-0751). A nagyméret  lapos részecskék orientációja miatt az 

röletlen ATT-r l nem sikerült por XRD felvételt készíteni. Az ATT por 0,5-3 m méret  

szemcsékb l épült fel (27c. ábra), melyek nagyobb, 20-40 m-es blokkokat alkottak (27d. 

ábra). Az értekezésben a por minta termikus bomlását fogom részletesen bemutatni, annak 

sz kebb méreteloszlása miatt. 

 
27. ábra. A kereskedelemben kapható ATT (a, b) és a meg rölt ATT (c, d) SEM felvételei 
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28. ábra. Az ATT por termikus bomlása és a bomlás 

során fejl  gázok nitrogénben 

 
29. ábra. Az ATT por és a nitrogénben keletkezett 

bomlási intermedierek XRD felvételei 

5.2.2. Az ATT termikus bomlása nitrogénben 

 

Az els  bomlási lépcs ben (30-140 

°C) kis mennyiség  (0,3 %) víz fejl dött, 

melyet egy endoterm csúcs (76 °C) kísért a 

DTA görbén (28. ábra). A részecskék 

felületén adszorbeálódott víz távozott el, 

ugyanis a 150 °C-os bomlási intermedier 

XRD felvétele változatlan volt a kiindulási 

ATT felvételéhez képest (29. ábra). Ennek 

megfelel en az FTIR spektrumokon (30. 

ábra) elt ntek az O-H kötések rezgései 

(1636 és 3215 cm-1). 

A második bomlási lépcs ben (170-

280 °C) az ATT bomlása során a korábbi 

feltételezéseknek [49] megfelel en H2S és 

NH3 fejl dött (28. ábra) egy endoterm 

folyamatban. Yi és munkatársai azonban 

H2S  helyett  H2 fejl désr l  és  kén  

kirakódásról számoltak be [94]. A 

különbség oka feltehet leg a készülékek, 

illetve a készülékek kapcsolásának 

eltérésében kereshet . 

A fejl  gázok egy része elégett, az 

égéstermékek víz, N2O  és  SO2 voltak. A 

fejl  gázok égése a nitrogénben található 

O2 nyomokkal magyarázható. 

Az NH3 fejl dés következtében az FTIR spektrumon (30. ábra), az N-H kötések 

rezgéseihez tartozó csúcsok teljesen elt ntek 1390 és 3120 cm-1-nél. A korábbi 

tanulmányokhoz hasonlóan [49,93] egy amorf, nem sztöchiometrikus WS3 fázis keletkezett a 

bomlási lépcs  végén. A WS3 amorf jellege az XRD felvételen látható (29. ábra). Az EDX és 

a TG eredmények is alátámasztották, hogy a keletkezett WS3 nem sztöchiometrikus, ugyanis a 

W:S arány 1:2,3 és 1:3,5 között volt az elméleti 1:3 helyett, illetve az elméleti 19,3 % helyett 

18,8 % volt a tömegváltozás. 
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30. ábra. Az ATT por és a nitrogénben keletkezett 

bomlási intermedierek FTIR spektrumai 

 
31. ábra. Az ATT por termikus bomlása és a bomlás 

során fejl  gázok leveg ben 

A harmadik bomlási lépcs ben (320-470 

°C)  az  amorf  WS3-ból egy enyhén kristályos 

WS2 keletkezett kén fejl dése közben. A 

fejl  kén  elégett  a  jelenlév  O2 nyomokkal, 

SO2-t eredményezve. Az XRD felvételen is 

látható (29. ábra), hogy egy enyhén kristályos 

WS2 fázis (ICDD 08-0237) keletkezett a 

bomlás végén. Az FTIR spektrumokon (30. 

ábra) is látható az átalakulás, mivel jelent sen 

megváltozott az 1200 cm-1 alatti tartomány. A 

WS2 kristályosodása és az égés is exoterm 

folyamatok, ennek megfelel en a DTA görbén egy exoterm csúcs (362 °C) látható. A TG 

görbén megfigyelt tömegváltozás (27,6 %) kissé nagyobb volt az elméleti tömegváltozásnál 

(25,2 %). Ez a 2,4 %-os eltérés valószín leg a felületi nedvességgel és a mérés 

pontatlanságával magyarázható. 

 

5.2.3. Az ATT termikus bomlása leveg ben 

 

Az els  bomlási lépcs ben (30-120 

°C) nem volt eltérés, ugyanúgy a részecskék 

felületén adszorbeálódott víz távozott (31. 

ábra). 

A második bomlási lépcs ben (180-

260 °C) hasonlóan a nitrogénben történ  

bomláshoz, endoterm folyamatban H2S és 

NH3 fejl dött (31. ábra). A fejl  gázok 

egy része elégett, az égéstermékek víz, NO 

és SO2 voltak. Jelent s különbség volt, hogy 

a  fejl  NH3 leveg ben  N2O helyett NO-á 

égett el, feltehet leg az O2 dúsabb környezet 

miatt. 

Az XRD, FTIR EDX eredmények 

alapján ebben a lépcs ben amorf WS2 és 

ATT keveréke keletkezett, melynek a WS2 volt a f alkotója. A 260 °C-os XRD felvételen az 
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ATT csúcsai közül csupán a legintenzívebbek látszódnak (32. ábra *-al jelölt csúcsok); 

bizonyítva azt, hogy az ATT csak nyomokban volt jelen az amorf WS2 mellett.  Az  FTIR  

spektrumon található csúcsok egy része az ATT-hez (462, 841 és 1397 cm-1), más csúcsok 

pedig a WS2-hoz (462, 516 és 946 cm-1) tartoztak (33. ábra). 

 

32. ábra. Az ATT por és a leveg ben keletkezett 
bomlási intermedierek XRD felvételei 

 

33. ábra. Az ATT por és a leveg ben keletkezett 
bomlási intermedierek FTIR spektrumai 

A SEM képeken látható, hogy a keveréket 1-5 m és 15-150 m méret  részecskék 

építették fel (34a. ábra). A nagyobb szemcsék felületén repedések találhatóak, melyek 

feltehet en a gázfejl dés következményei (34b. ábra). Az EDX eredmények alapján a kisebb 

részecskék WS2 szemcsék (1:2 W:S arány), míg a nagyobb részecskék (1:4 W:S arány) ATT 

szemcsék voltak. Ezen eredmények alapján a kis mennyiség  ATT jelenléte azzal 

magyarázható, hogy ezen a h mérsékleten még nem fejez dött be teljesen a bomlás. 

 
34. ábra. A WS2 és ATT keverékér l készült SEM felvételek 

Magasabb h mérsékleten (260-500 °C) a keverék teljesen átalakult m-WO3-á (ICDD 

89-4476). A WO3 kristályosodás két folyamatban ment végbe. 300 °C körül egy enyhén 
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35. ábra. Az ATT por és az röletlen ATT termikus 

bomlása nitrogénben 

 
36. ábra. Az ATT porból és az röletlen ATT-b l 

keletkezett WS2 (nitrogén, 800 °C) XRD felvételei 

kristályos m-WO3 fázis keletkezett, mely 471 °C-on tovább kristályosodott. A DTA görbén 

két exoterm csúcs lapolt át egymással (284 és 302 °C), mivel a kristályosodás és az égés is 

exoterm folyamatok. A bomlási lépcs  elején a maradék ATT bomlásából keletkez  kén 

elégett SO2-á. 

 

5.2.4. Az ATT szemcseméretének hatása 

 

Az  ATT  por  és  az  röletlen  ATT  

TG/DTA görbéi között nem voltak jelent s 

különbségek (35. ábra). Az egyes bomlási 

lépcs kben a tömegveszteségek közel 

azonosak voltak (por: 0,3, 18,8 és 8,5 %, 

röletlen: 0,4, 20,0, és 8,7 %). 

A második bomlási lépcs  

mérséklete 30 °C-al magasabbra tolódott 

az röletlen minta esetében, azonban az els  

és a harmadik bomlási lépcs  h mérsékletét 

nem befolyásolta a szemcseméret. 

A bomlási intermedierek FTIR 

spektrumai teljesen megegyeztek. Az XRD 

felvételek is csak egy különbséget mutattak 

(36. ábra); nitrogénben az ATT porból 

kristályosabb WS2 keletkezett 800 °C-on, 

mint az röletlen ATT-b l. 

 

5.3. A szilárd-gáz fázisú reakcióban használt WO3 prekurzorok 

karakterizálása 
 

A továbbiakban a szilárd-gáz fázisú reakciókat fogom tárgyalni az értekezésben, 

melyekhez a WO3 prekurzorokat kereskedelmi APT és HATB termikus bontásával állítottam 

el . 

A hevítés el tt XRD mérésekkel ellen riztem az APT (ICDD 40-1470) és a HATB 

(ICDD 42-0452) szerkezetét (37. ábra). A WO3 prekurzorok összetételét a felhasznált 
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37. ábra. A kereskedelmi APT, HATB és ezek 

hevítésével el állított WO3 prekurzorok XRD 

felvételei 

atmoszférával (leveg , nitrogén), kristályszerkezetét a f tés h mérsékletével (470, 600 °C), 

míg szemcseméretét a kiindulási anyaggal (APT, HATB) szabályoztam. Az így el állított 

WO3 prekurzorok összetételét és szerkezetét XRD, morfológiáját SEM mérésekkel 

határoztam meg. 

Az APT leveg ben történ  hevítésével 

teljesen oxidált, sárga szín  m-WO3 

prekurzorokat (1, 5-7) (ICDD 89-4476) 

állítottam el , míg nitrogénben egy sötétkék 

szín  részlegesen redukált m-WO3 fázis  (2) 

(ICDD 89-4476) keletkezett (37. ábra). 

A HATB esetében a f tés h mérsékletével 

a keletkez  WO3 kristályszerkezetét 

szabályoztam; 600 °C-on m-WO3 (3, 8-10) 

(ICDD 89-4476), 470 °C-on h-WO3 (4) (ICDD 

07-2322) keletkezett (37. ábra). 

Az APT-b l (1, 2, 5-7) el állított WO3 

prekurzorok 100-300 nm méret  részecskékb l épültek fel (38a. ábra), melyek 30-100 µm 

méret  blokkokba aggregálódtak (38b. ábra). Ezzel szemben a HATB hevítése során 

keletkezett WO3 prekurzorok (3, 4, 8-10) 70-90 nm méret  részecskékb l épültek fel (38c. 

ábra), melyek 30-200 µm méret  blokkokba aggregálódtak (38d. ábra). Tehát az eleve 

nanoszemcsés HATB-b l kisebb szemcseméret  WO3 prekurzorok keletkeztek, mint az APT-

l. 
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39. ábra. A 4-es prekurzorral végzett 

reakcióból különböz  id pontokban vett 

minták XRD felvételei 

 
38. ábra. Az APT (1, 2, 5-7) (a, b) és a HATB (3, 4, 8-10) (c, d) hevítésével el állított WO3 prekurzorok SEM 

felvételei 

 

5.4. Az APT el állítása szilárd-gáz fázisú heterogén reakcióval 
 

5.4.1. A WO3 prekurzorok összetételének és szerkezetének hatása 

 

Az els  kísérletsorozatban (1-4) a WO3 

prekurzorok összetételének (1: oxidált, 2: 

részlegesen redukált) és szerkezetének (3: 

monoklin, 4: hexagonális) termékekre gyakorolt 

hatását vizsgáltam. Ezekben a reakciókban az NH3 

parciális nyomása 43,40 kPa volt. A reakciók 

intermedierjei és terméke azonosak voltak mind a 

négy esetben, ezért itt csak a 4-es prekurzorral 

végzett reakció XRD felvételeit mutatom be (39. 

ábra), mivel ebben az esetben volt a 

legrendezettebb az intermedierek szerkezete. Az 1, 2 és 3-as prekurzorokkal végzett reakciók 

XRD felvételei megtekinthet ek a mellékletben (M2. ábra). 

A kiindulási h-WO3 (4) csúcsai mellett már egy nap után megjelentek az intermedierek 

legintenzívebb csúcsai. Egy hét elteltével a h-WO3 (4) csúcsai teljesen elt ntek, és egy több 

fázisból álló keveréket kaptam. Az intermedierek közül a W5O14 fázist (ICDD 07-2137) 



51 
 

 
40. ábra. A 4-es prekurzorral végzett reakcióból 

különböz  id pontokban vett minták FTIR 

spektrumai 

 
41. ábra. Az 1-4-es prekurzorokból 30 nap után 

keletkezett APT XRD felvételei 

sikerült egyértelm en azonosítani, melyet eddig csak vákuumban és magas h mérsékleteken 

[120,121] állítottak el . 

A  keverékben  egy  (NH4)2W2O7 0.5H2O összetétel  intermedier jelenlétét is 

feltételeztem, mely nem szerepelt az ICDD adatbázisban. Az azonosításhoz a 

Na2W2O7 0.5H2O fázis adatkártyáját (ICDD 10-4500) használtam, ugyanis hasonló méretük 

miatt a különféle volframát szerkezetekben az NH4
+ és Na+ ionok hasonló pozíciókat 

foglalhatnak el [1]. 

Egy hónap elteltével a többfázisú keverék közel 100 %-os kitermeléssel átalakult APT-

vé (ICDD 40-1470). 

Az NH3 és víz adszorpcióját, majd 

beépülését a szerkezetbe FTIR mérésekkel 

követtem (40. ábra). A 1-4-es prekurzorokkal 

végzett reakciók FTIR spektrumai azonosak 

voltak, ezért az értekezésben csak a 4-es 

prekurzor átalakulását kísér  spektrumokat 

mutatom be, hogy összhangban legyenek az 

XRD felvételekkel. 

A víz  és  NH3 beépülése már egy nap után 

is észlelhet  volt. A reakcióid  növekedésével 

tt a víz (1627 és 3360 cm-1) és az NH4
+ (1403 

és 3139 cm-1) rezgéseihez tartozó csúcsok 

intenzitása. Az 1000 cm-1 alatti tartományban 

látható volt a W-O kötések átrendez dése, ahogy 

a kiindulási h-WO3 átalakult az intermedierekké, 

majd azok továbbalakultak APT-vé (a csúcsok 

azonosítását lásd az 5.4.3. fejezetben). 

Az eredmények alapján a WO3 prekurzor 

összetétele és kristályszerkezete is befolyásolta a 

keletkez  APT szerkezetének rendezettségét (41. 

ábra). A legrendezettebb szerkezet  APT a 2-es 

prekurzorból keletkezett. A felhasznált WO3 

prekurzorok közül ennek a részlegesen redukált prekurzornak volt legtorzultabb kristályrácsa 

[117], így könnyebben átalakulhatott, és valószín leg ezért keletkezett a legrendezettebb 
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42. ábra. Az 5-10-es prekurzorokkal végzett 

reakciókból 30 nap után vett minták XRD 

felvételei 

szerkezet  APT ebb l a prekurzorból. A szintén kissé torzult kristályrácsú h-WO3-ból  (4) 

[117] ugyancsak rendezettebb szerkezet  APT-t kaptam, mint a m-WO3-ból (3) (41. ábra). 

 

5.4.2. A WO3 prekurzorok szemcseméretének és az NH3 parciális nyomásának hatása 

 

A második kísérletsorozatban (5-10) a WO3 prekurzorok szemcseméretének (5-7: 100-

300 nm, 8-10: 70-90 nm) és az NH3 parciális nyomásának (5, 8: 1,56 kPa, 6, 9: 0,77 kPa, 7, 

10: 0,15 kPa) hatását vizsgáltam. A szemcseméret csökkentésével a reakcióid  csökkenését 

vártam. A felhasznált WO3 prekurzorok minden esetben teljesen oxidáltak (összetétel) és 

monoklin szerkez ek voltak (kristályszerkezet). 

1,56 kPa NH3 parciális nyomás esetén a 

nagyobb szemcseméret  5-ös prekurzorból az 

APT 10 (ICDD 55-0763) és 4 kristályvizes (ICDD 

40-1470) keverékét kaptam (42. ábra). A csúcsok 

relatív intenzitásai alapján a minta f alkotója az 

APT·10H2O  volt,  a  várt  APT·4H2O csak kis 

mennyiségben volt jelen. Ez figyelemreméltó 

eredmény volt, ugyanis sikerült új módon 

el állítani az APT 10H2O-t. A kisebb 

szemcseméret  8-as prekurzor ezzel ellentétben 

kizárólag APT·4H2O-vá (ICDD 40-1470) alakult 

át. A prekurzor szemcseméretének hatása 

alacsonyabb NH3 parciális nyomásnál is 

megfigyelhet  volt. 

0,77 kPa NH3 parciális nyomás esetén mindkét prekurzor (6, 9) csak kismértékben 

alakult át (42. ábra), a minta szinte teljesen a kiindulási WO3 volt. A kisebb szemcseméret  9-

es prekurzor nagyobb mértékben alakult át APT-vé, jól látható az APT-re jellemz  két csúcs 

8,77 és 10,61°-nál (42. ábra), bár a minta itt is túlnyomórészt még WO3-ból állt. 

0,15 kPa NH3 parciális nyomás esetén a kisebb szemcseméret  10-es prekurzor 

felvételén nagyon apró APT csúcsok figyelhet ek meg (42. ábra *-al jelölt csúcsok). A 

nagyobb szemcseméret  7-es prekurzor viszont egyáltalán nem alakult át, teljesen a kiindulási 

WO3 maradt (ICDD 89-4476). 

Az eredmények alapján, ha az NH3 parciális nyomása túl alacsony (0,15-0,77 kPa), 

akkor a reakció túl lassú volt ahhoz, hogy 1 hónap alatt számottev  változást hozzon létre a 
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43. ábra. Az el állított és a kereskedelmi APT 

XRD felvételei 

 
44. ábra. Az el állított és a kereskedelmi APT 

FTIR spektrumai 

 
45. ábra. Az el állított és a kereskedelmi APT 

Raman spektrumai 

szerkezetben. Az els  kísérletsorozattal ellentétben (1-4) ezekben a reakciókban az APT 

közvetlenül keletkezett a WO3 prekurzorokból, egyik esetben se detektáltam intermediereket. 

 

5.4.3. Az el állított és a kereskedelemben kapható APT összehasonlítása 

 

A szilárd-gáz fázisú heterogén reakcióban keletkezett és a H. C. Starck GmbH cégt l 

származó APT összetételét és szerkezetét XRD, FTIR, Raman spektroszkópiai, morfológiáját 

SEM és TEM mérésekkel hasonlítottam össze. Ezen felül megvizsgáltam mindkét alapanyag 

termikus bomlását TG/DTA-MS mérésekkel oxidatív (leveg ) és inert (nitrogén) 

körülmények között is. Az összehasonlítást a 2-es 

prekurzor reakciójából kapott APT-vel végeztem, 

mivel ebb l a prekurzorból keletkezett a 

legrendezettebb szerkezet  APT. 

A két APT alapanyag XRD felvétele 

teljesen megegyezett a csúcsok pozícióját tekintve 

(ICDD 40-1470), csupán a csúcsok relatív 

intenzitásában voltak kisebb különbségek (43. 

ábra). 

Az el állított APT FTIR spektruma teljesen 

megegyezett a kereskedelmi APT spektrumával 

(44. ábra). A csúcsok 1627 és 3360 cm-1-nél a víz 

rezgéseihez, míg a 1403 és 3139 cm-1-nél 

található csúcsok az NH4
+ rezgéseihez tartoztak. 

A paravolframát ion rezgéseihez tartozó csúcsok 

az 1000 cm-1 alatti tartományon találhatóak. A 

W=O kötés rezgése 934 cm-1-nél,  míg  a  W-O  

kötések rezgései 702, 765, 818 és 870 cm-1-nél 

jelentek meg [104,114,159]. 

Hasonlóan az FTIR spektrumokhoz, a két 

anyag Raman spektruma is azonos volt (45. ábra). 

A Raman spektrumok nem mutatták a vizet és a 

NH4
+-t az APT-ben, azonban a W-O kötésekre 

informatívabbak voltak, mint az FTIR 

spektrumok. 
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A 950 cm-1 körül található három átlapoló csúcsot (948, 931 és 915 cm-1) és a 700-800 

cm-1-es tartományon található három csúcsot (868, 826 és 800 cm-1) a W=O kötésekhez 

rendeltem hozzá [160,161]. A W-O-W kötések rezgései a 700-100 cm-1-es tartományon 

jelentkeztek (676, 645, 570, 505, 385, 350, 316, 224, 206, 161, 119, 82 és 69 cm-1) [161]. 

A SEM felvételek alapján a kereskedelmi APT 80-120 m méret  repedezett 

részecskékb l állt (46a. ábra). A sima felület  részecskéken a repedések közelében 130-250 

nm méret  törmelékek találhatóak (46b. ábra). Ezzel szemben az el állított APT 0,2-2 m 

méret  szabályos alakú, sima felület  részecskékb l épült fel (46d. ábra), melyek 20-100 m 

méret  blokkokat alkottak (46c. ábra). 

 
46. ábra. A kereskedelmi (a, b) és az el állított (c, d) APT SEM felvételei 

Az el állított APT TEM felvételein (47. ábra) is látható, hogy a mintát szabályos alakú 

részecskék építették fel. A nagyfelbontású felvételen (47b. ábra) a 0,8-1,6 m mellett kisebb, 

50-100 nm méret  részecskék is megfigyelhet ek. Ez kiemelked  eredmény volt, ugyanis 

legjobb tudomásom szerint ebben a mérettartományban (50-100 nm) korábban még nem 

állítottak el  APT részecskéket. 
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48. ábra. Az el állított APT termikus 

bomlása nitrogénben 

 
47. ábra. Az el állított APT TEM felvételei 

Az el állított APT termikus bomlása során nem tapasztaltam eltérést az irodalomban 

leírtaktól [104,107-116] se inert (nitrogén), se oxidatív (leveg ) körülmények között. 

Nitrogénben (48. ábra) az els  bomlási 

lépcs ben (50-120 °C) a minta tömege 1,7 

%-al csökkent. Ebben a lépcs ben az APT 

kristályvíz tartalma távozott el, ezt a 

folyamatot  a  DTA  görbén  egy  endoterm  

csúcs (111 °C) kísérte. A második bomlási 

lépcs ben (120-200 °C) száraz NH3 fejl dött, 

ezt a gázfejl dést egy endoterm csúcs (182 

°C) kísérte a DTA görbén. 

A harmadik bomlási lépcs ben (200-

350 °C) víz és NH3 együttesen fejl dött, a 

gázfejl dést két átlapoló endoterm csúcs 

kísérte a DTA görbén (260 és 312 °C). Ezt 

követ en a negyedik bomlási lépcs ben 

(390-450 °C) az amorf fázisból h-WO3 

kristályosodott egy exoterm folyamatban (DTA csúcs 422 °C-nál). A kristályosodás mellett 

kis mennyiség  (1,0 %) NH3 és H2O is fejl dött. Az ötödik bomlási lépcs ben (510-550 °C) a 

h-WO3 átalakult m-WO3-á, ezt a fázisátalakulást egy exoterm csúcs kísérte a DTA görbén 

(533 °C). 

Leveg ben az els  és második bomlási lépcs  során nem tapasztaltam eltérést a 

nitrogénben történ  bomláshoz képest (49. ábra). 

A harmadik és a negyedik bomlási lépcs ben a fejl  NH3 elégése befolyásolta a DTA 

görbe lefutását. A harmadik lépcs ben az endotermként induló csúcs (256 °C) átfordult 
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49. ábra. Az el állított APT termikus bomlása 

leveg ben 

exotermbe (287 °C), mivel az égés túlkompenzálta a bomlás h igényét. A negyedik lépcs ben 

pedig nagyobb exoterm csúcsot kaptam (439 

°C), mivel az égés rálapolódott az ugyancsak 

exoterm kristályosodásra. A fejl  gázok 

MS görbéin megfigyelhet , hogy 

alacsonyabb h mérsékleten N2O, míg 

magasabb h mérsékleten NO az égés 

terméke. Az ötödik bomlási lépcs ben a m-

WO3 keletkezését kísér  exoterm csúcs 37 

°C-al magasabb h mérsékleten jelent meg, 

mint nitrogénben. 

Összefoglalva az XRD, FTIR és 

Raman eredmények alapján az el állított és a 

kereskedelmi APT összetétele és szerkezete 

azonos volt. Továbbá azok termikus bomlása 

is megegyezett mind inert, mind oxidatív 

körülmények között. Ez az eredmény 

rendkívül fontos, hiszen a volfrámiparban a különböz  termékeket az APT termikus 

bontásával állítják el  (lásd 3.1. és 3.2. fejezet). 

Azonban a két minta morfológiájában jelent s különbségeket találtam. A SEM és TEM 

felvételek is alátámasztották, hogy az el állított APT 2-3 nagyságrenddel kisebb 

részecskékb l épült fel, mint a kereskedelmi APT. Emellett legjobb tudomásom szerint a 50-

100 nm-es mérettartományban korábban még nem állítottak el  APT részecskéket. 
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50. ábra. Az 1-es prekurzorral végzett 

reakcióból különböz  id pontokban vett 

minták XRD felvételei 

 
51. ábra. Az 1-es prekurzorral végzett 

reakcióból különböz  id pontokban vett 

minták FTIR spektrumai 

5.5 A volfrám-oxid-etilén-diamin (WO3-EDA) hibridvegyület el állítása, 

összetétele, szerkezete, morfológiája, termikus bomlása és alkalmazása 
 

5.5.1. El állítás szilárd-gáz fázisú heterogén reakcióval 

 

A WO3, EDA és vízg z közötti szilárd-gáz 

fázisú reakcióban is megvizsgáltam a WO3 prekurzor 

összetételének (1: oxidált, 2: részlegesen redukált), 

szerkezetének (3: monoklin, 4: hexagonális), és 

szemcseméretének (1: 100-300 nm, 3: 70-90 nm) 

hatását. Ezek a paraméterek nem befolyásolták se a 

reakció lefutását, se a keletkezett termék 

tulajdonságait, ezért az értekezésben csak az 1-es 

prekurzor reakcióját fogom részletesen bemutatni, 

mivel a nedves kémiai reakciókat ezzel a prekurzorral 

végeztem. Az 2-4-es prekurzorokkal végzett reakciók 

XRD felvételei megtekinthet ek a mellékletben (M3. 

ábra). 

A kristályszerkezet megváltozása csak 3 hét 

után volt észlelhet , ekkor jelent meg a WO3-EDA 

hibrid két legintenzívebb csúcsa 11,91 és 16,12 °-nál 

(50. ábra, *-al jelölt csúcsok). 4 hét elteltével n tt e 

két csúcs intenzitása, majd 8 hét után az 1-es 

prekurzor közel 100 %-os kitermeléssel alakult át a 

WO3-EDA termékké (50. ábra). 

A reakciókat FTIR mérésekkel is követtem (51. 

ábra). 1 hét után megjelentek az O-H kötések 

rezgései 3400 és 1614 cm-1-nél [161]. Az XRD 

felvételek alapján a szerkezet nem változott (50. 

ábra), ezért ez valószín leg a szemcsék felületén 

adszorbeálódott víz lehetett. 

Az XRD felvételekkel összhangban a termék 

amino-csoportjaihoz tartozó rezgések 3 hét után jelentek meg 3310-3120 és 1600 cm-1-nél. 4 
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52. ábra. Az 1-4-es prekurzorokból kapott 

termékek XRD felvételei 

hét után további csúcsok jelentek meg az 1400-1000 cm-1 tartományban, majd 8 hét elteltével 

a WO3-EDA összes rezgése jelen volt (a csúcsok azonosítását lásd az 5.5.4. fejezetben). 

A 8 hetes FTIR spektrum megegyezett a korábban publikált spektrumokkal 

[127,133,162]. A keletkezett WO3-EDA nem szerepelt az ICDD adatbázisban, azonban az 

XRD felvétele megegyezett a korábban publikáltakkal [125,127,133]. 

A m-WO3 és EDA közötti szolvotermális reakció tanulmányozása során Li és 

munkatársai szinkrotron sugárzásos röntgendiffrakciós mérésekkel (SR-XRD) tetragonális 

WO3 intermediert mutattak ki. Az APT·4H2O és EDA reakciója pedig egy ismeretlen 

szerkezet  intermedieren keresztül játszódott le, mely valószín leg egy volframát-EDA 

komplex lehet [125]. Ezzel ellentétben a szilárd-gáz fázisú reakciók esetében se az XRD 

felvételek, sem az FTIR spektrumok nem mutattak intermediereket, a WO3-EDA hibrid 

közvetlenül a WO3 prekurzorból keletkezett. 

A WO3 prekurzor összetétele, szerkezete és 

részecskemérete nem volt hatással a termékre. Az 

1-4-es prekurzorokból el állított WO3-EDA XRD 

felvételei teljesen megegyeztek a csúcsok helyzetét 

és relatív intenzitását tekintve (52. ábra). 

A WO3 prekurzorok tulajdonságai mellett a 

vízg z jelenlétének hatását is megvizsgáltam, 

mivel az FTIR spektrum (51. ábra) és a korábbi 

publikációk alapján a WO3-EDA hibrid nem tartalmaz vizet. 

A reakcióid  csökkentése érdekében ezeket a reakciókat 500 helyett 20 mg WO3 

prekurzorral (1) végeztem. Vízg z jelenlétében a termék legintenzívebb csúcsa (11,88 °) már 

1 nap után megjelent (53a. ábra, *-al jelölt csúcs). 2 hét elteltével a volfrám-oxid por teljesen 

átalakult a WO3-EDA hibriddé. A vízmentes EDA-val végzett reakció során a termék 

legintenzívebb csúcsa csak 4 hét után jelent meg (53b. ábra, *-al jelölt csúcs), el tte nem 

észleltem változást a szerkezetben. 

Ezen eredmények alapján a reakcióid  csökkenthet  a WO3 por mennyiségének 

csökkentésével. Ezen felül vízg z távollétében jelent sen lassabb volt a reakció, a vízg z 

reakcióban betöltött szerepével a következ  fejezetben fogok részletesebben foglalkozni. 
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53. ábra. A vízg z jelenlétében (a) és távollétében (b) végzett reakciók XRD felvételei különböz  id pontokban 

 

5.5.2. A WO3-EDA hibrid keletkezési mechanizmusa 

 

Egy új keletkezési mechanizmust javasolok a WO3-EDA hibridre, mely a szilárd-gáz 

fázisú reakciókra vonatkozik. A javaslatom szerint el ször a vízg z lekondenzálódik és 

adszorbeálódik a WO3 részecskék felületén egy vékony vízréteget eredményezve. Az EDA 

beoldódik ebbe a vízrétegbe, majd beépül a WO3 szerkezetébe. Ezt követ en további EDA 

molekulák épülnek be a szomszédos WO6 oktaéder rétegek közé koordinációs kötések 

segítségével a WO3-EDA hibridet eredményezve. 

A javasolt mechanizmust számos méréssel alá tudtam támasztani. A felületen 

adszorbeált víz az FTIR spektrumokon (51. ábra) már 1 nap után látható volt. TEM 

mérésekkel (lásd az 5.5.4. fejezetben) sikerült kimutatni egy vékony réteget a részecskék 

felületén, mely feltehet leg víz és EDA keveréke. 

Ezen  felül  a  TG/DTA  mérések  és  a  bomlási  intermedierek  XRD  eredményei  (lásd  az  

5.5.4. és 5.5.6. fejezetben) is meger sítették az adszorbeált víz és EDA jelenlétét. A TG 

görbén egy elnyújtott tömegcsökkenés volt megfigyelhet  40 és 300 °C között. Ebben a 

mérséklet tartományban a felületen adszorbeált víz és EDA távozott, ugyanis a WO3-EDA 

kristályszerkezete csak kb. 300 °C-on omlott össze a bomlási intermedierek XRD felvételei 

szerint.  A  TG/DTA  adatok  alapján  a  felületi  réteg  nagy  része  100  °C  alatt  párolgott  el,  

azonban a réteg egy része magasabb h mérsékleten (100-300 °C) is jelen volt. Ez alapján a 

víz-EDA réteg és a WO3-EDA részecskék között er sebb kölcsönhatás is jelen volt, mely 

megmagyarázná a réteg láthatóságát a TEM mérési körülményei között. 

A javasolt mechanizmust az is alátámasztotta, hogy a reakciót nem befolyásolták a WO3 

prekurzor tulajdonságai, kiemelve az EDA szerepét a reakcióban. A termékek XRD felvételei 
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54. ábra. A keletkezett WO3-EDA termékek 

XRD felvételei különböz  oldószerek esetén 

teljesen megegyeztek a csúcsok pozícióját és relatív intenzitásukat tekintve (52. ábra). 

Továbbá  a  termék  morfológiája  (lásd  a  5.5.4.  fejezetben)  hasonlított  a  WO3 prekurzorok 

morfológiájára, utalva arra, hogy a reakció a WO3 részecskék felületén indulhatott, majd 

fokozatosan folytatódott a részecske belseje felé. 

 

5.5.3. El állítás nedves kémiai úton 

 

A nedves kémiai reakciókban az alkalmazott oldószer hatását tanulmányoztam. A 

különböz  oldószerekkel ugyanazt a terméket kaptam, mint a szilárd-gáz fázisú reakciókban. 

Azonban az egyes oldószerek esetében különböz  volt a reakcióid  és a termék szerkezetének 

rendezettsége. 

Amennyiben az alkalmazott oldószer víz 

volt, a WO3 prekurzor (1) kb. 10 perc feloldódott. 

A reakcióelegyet 2 órás kevertetés után vízfürd n 

(90-95 °C) bepároltam, eltávolítva az oldószer 

nagy részét. A termék a bepárlás közben 

kristályosodott az oldatból (92 %-os kitermelés). 

A termék XRD felvételén a jól definiált, nagy 

intenzitású csúcsok rendezett kristályszerkezetre 

utaltak (54. ábra). 

Az  el állított  WO3-EDA hibrid szerves 

oldószerekben oldhatatlan [125], ezért a vizet etanollal és acetonnal helyettesítettem, így nem 

volt szükség a reakcióelegy bepárlására. Mindkét választott oldószer olcsó, széles körben 

felhasznált és nem mérgez . A szerves oldószeres reakciók esetében a WO3 prekurzor nem 

oldódott fel. A kevertetett szuszpenzió színéb l állapítottam meg a reakció konverzióját, 

ahogy a sárga WO3 átalakult a fehér WO3-EDA hibriddé. 

A reakciót etanolos közegben végezve a reakcióid  1 nap, míg a kitermelés 93 % volt. 

A termék szerkezeti rendezettsége ebben az esetben volt a legmagasabb (53. ábra). Aceton 

oldószert használva 3 nap után egy kevésbé rendezett szerkezet  terméket kaptam (53. ábra), 

a kitermelés alacsonyabb, 78 % volt. 

A szolvotermális reakciókhoz [125,127] hasonlóan a reakciót oldószermentes közegben 

is elvégeztem. A WO3 prekurzor 6 nap elteltével sem oldódott fel az EDA-ban, és a 

szuszpenzió színében se következett be változás. Az XRD eredmények alapján (54. ábra) a m-
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55. ábra. Az eltér  módszerekkel el állított 

WO3-EDA hibridek XRD felvételei 

 
56. ábra. Az eltér  módszerekkel el állított 

WO3-EDA hibridek FTIR spektrumai 

WO3 (ICDD 43-1035) kristályszerkezete változatlan maradt, csupán kissé torzult (feltehet en 

az EDA redukáló hatása miatt). 

Az eredmények alapján etanol oldószer használata a legel nyösebb, mivel ebb l az 

oldószerb l kaptam a legrendezettebb szerkezet  terméket, jó kitermeléssel. Továbbá 

ellentétben a szolvotermális reakciókkal (légkörinél nagyobb nyomás, 140-180 °C), enyhébb 

körülmények között (légköri nyomás, 50-80 °C) szükség volt oldószer használatára. A 

szolvotermális reakciókban valószín leg a nagyobb nyomás segíti az EDA beépülését a WO3 

szerkezetébe, míg enyhébb körülmények között az oldószer segíthet ebben. 

 

5.5.4. A szilárd-gáz fázisú és a nedves kémiai reakcióval el állított hibridek 

összehasonlítása 

 

A szilárd-gáz fázisú és a nedves kémiai 

reakcióval el állított WO3-EDA hibridek XRD 

felvételei a csúcsok pozícióját tekintve teljesen 

azonosak voltak, csupán a csúcsok relatív 

intenzitásában voltak apróbb különbségek (55. ábra). 

Hasonlóan az XRD felvételekhez, a két hibrid 

FTIR spektrumai is azonosak voltak (56. ábra). 

Korábbi publikációk alapján [127,133,162,163] az 

összes csúcsot sikerült hozzárendelni az EDA-hoz, 

vagy a szervetlen WO3 vázhoz. 

A 1612 cm-1-nél és a 3120-3310 cm-1-es 

tartományon (3130, 3207 és 3238 cm-1) található 

csúcsok az -NH2 rezgéseihez  tartoztak.  A  C-H  

rezgések a 2840-2970 (2895 és 2963 cm-1),  és  a  

1280-1520 cm-1-es tartományban, valamint 860 cm-1-

nél jelentek meg. A 1061 és 450 cm-1-nél található csúcsok a C-N rezgéseihez tartoztak. Az 

N-C-C-N  váz  rezgése  537  cm-1-nél látszódott. A W=O kötés rezgései 885 és 950 cm-1-nél, 

míg a W-O kötések rezgései az 580-900 cm-1-es tartományon (585, 724, 817, 841 és 860 cm-

1) jelentek meg. Az EDA a korábbi publikációkhoz [125,133] hasonlóan kizárólag a semleges 

formájában épült be a szerkezetbe, ugyanis 2100 cm-1-nél nem jelent meg az -NH3
+ csoportra 

jellemz  széles csúcs. 
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A TG/DTA görbék lefutásában se tértek el jelent sen egymástól a különböz  úton 

el állított WO3-EDA hibridek. A termikus bomlás részletes elemzését, valamint a bomlási 

intermedierek jellemzését az 5.5.5. fejezetben fogom bemutatni. 

Nitrogénben (57. ábra) a szilárd-gáz fázisú reakcióval el állított WO3-EDA esetében az 

egyes bomlási lépcs kben valamivel nagyobb tömegváltozásokat tapasztaltam (3,8 és 21,8 % 

a 1,2 és 19,6 % helyett), amit a részecskék felületén adszorbeált víz és EDA okozott. 

A szilárd-gáz fázisú reakcióban keletkezett hibridnél leveg ben (58. ábra) az els  

bomlási lépcs ben a tömegveszteség valamivel nagyobb volt (2,8 % az 1,0 % helyett) a 

felületen adszorbeált víz és EDA miatt. Ezen kívül a szerves bomlási maradékok égése 

magasabb h mérsékleten játszódott le. Emiatt megjelent egy plusz exoterm csúcs a DTA 

görbén 564 °C-nál, és a tömegváltozások is némileg különböztek a harmadik és negyedik 

bomlási lépcs ben (5,4 és 5,2 % a 8,9 és 3,8 % helyett). 

 

57. ábra. Az eltér  módszerekkel el állított WO3-EDA 

hibridek termikus bomlása nitrogénben 

 

58. ábra. Az eltér  módszerekkel el állított WO3-EDA 

hibridek termikus bomlása leveg ben 

Az  XRD,  FTIR  és  TG/DTA  eredmények  alapján  a  WO3-EDA hibridek összetétele és 

szerkezete megegyezett, azonban a morfológiájuk jelent sen eltért. A szilárd-gáz fázisú 

reakcióval el állított WO3-EDA hibridet 100-200 nm méret  részecskékb l épült fel, melyek 

100-200 µm blokkokba aggregálódtak (59a-b. ábra). A TEM felvételek alapján a 

hibridvegyület 120-150 nm hosszú és 50 nm széles lemezekb l épült fel (59c-d. ábra). Ez 

kiemelked  eredmény volt, ugyanis korábban csak nanoszálakat és nanoöveket állítottak el  

[125,127,133]. A reakció a WO3 részecskék felületén keresztül játszódhatott le, ugyanis a 

WO3-EDA morfológiája hasonló volt a WO3 prekurzorok morfológiájához (38a-b. ábra). 
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Továbbá a nanolemezek felületén egy vékony film volt látható (59c. ábra), mely valószín leg 

víz és EDA keveréke. 

 
59. ábra. A szilárd-gáz fázisú reakcióval el állított WO3-EDA hibrid SEM (a,b) és TEM (c,d) felvételei 

A vizes oldatból kristályosított WO3-EDA hibrid szálakból épült fel, melyek 10-200 m 

méret  blokkokba aggregálódtak (60a-b. ábra). A TEM felvételek alapján a szálak 20-40 nm 

szélesek és 500-1000 nm hosszúak voltak (60c-d. ábra). Az etanol és aceton használata nem 

befolyásolta a morfológiát, így az ezekhez tartozó SEM felvételek megtekinthet ek a 

mellékletben (M4. ábra). 
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60. ábra. A nedves kémiai úton el állított WO3-EDA hibrid SEM (a,b) és TEM (c,d) felvételei 

Mivel a WO3-EDA hibridek összetétele és szerkezete megegyezett; a további, nagyobb 

mintamennyiséget igényl  vizsgálatokat a nedves kémiai úton el állított (etanol oldószerben) 

hibriddel végeztem. 

 

5.5.5. A WO3-EDA hibrid összetétele és szerkezete 

 

Néhány volfrám-oxid-amin hibrid esetében az egykristály XRD mérések következtében 

azok pontos összetétele és szerkezete ismert [136,137]. Azonban a WO3-EDA hibrid pontos 

összetételét (irodalomban WOx-EDA jelölés) és kristályszerkezetét még nem határozták meg. 

Ezért az el állított WO3-EDA hibridet az XRD és FTIR mérések mellett szilárd-fázisú 

NMR és elemanalízis mérésekkel vizsgáltam, hogy újabb információkat kapjak annak 

összetételér l és szerkezetér l. Legjobb tudomásom szerint a WO3-EDA hibridet korábban 

még nem vizsgálták szilárd-fázisú NMR mérésekkel. 

Az 1H CRAMPS és 13C CP-MAS nagyfelbontású NMR spektrumokon található összes 

csúcsot sikerült hozzárendelni az EDA-hoz (61a-b. ábra). Az 1H CRAMPS spektrumon három 

csúcs lapolt át, melyek kémiai eltolódása 4,9, 4,2 és 3,3 ppm és integrálja 4:2:2 volt. A 13C 

CP-MAS spektrumon két különböz  -CH2- jelet azonosítottam. Ezek vagy két különböz  

pozíciójú EDA molekulából származtak, vagy az EDA-n belül van különböz  pozícióban van 

a két -CH2- csoport. 
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Ennek eldöntésére kétdimenziós 1H-13C HETCOR NMR méréseket végeztem (61c-d. 

ábra). 30 µs-os kontaktid nél kizárólag a közvetlen C-H kapcsolatok látszódtak. Ezen a 

spektrumon négy keresztcsúcs volt látható, tehát az egyes C atomokhoz kétféle H atom 

rendelhet  hozzá.  300  µs-os  kontaktid nél,  ahol  az  összes  interakció  látható  volt  hat  

keresztcsúcsot detektáltam, tehát a két -CH2- jel ugyanabból az EDA molekulából származott. 

Az 1H CRAMPS NMR spektrumon a 4,9 ppm kémiai eltolódásnál lév  csúcs egyértelm en az 

-NH2 csoporthoz tartozott, mivel a kétdimenziós spektrum nem adott keresztcsúcsot ennél a 

kémiai eltolódásnál 30 µs kontaktid nél. Ezen kívül a kétdimenziós spektrumok 

alátámasztották a korábbi XRD eredményeket [125,133], miszerint a két szomszédos volfrám-

oxid réteg között egy réteg EDA található. 

 
61. ábra. A WO3-EDA hibridvegyület szilárd-fázisú NMR spektrumai: 1H CRAMPS (a), 13C CP-MAS (b), 

1H-13C HETCOR 30 (c) és 300 (d) µs kontaktid vel 

Összefoglalva, az NMR eredmények alapján a WO3-EDA kristályszerkezetében az 

EDA  két  -CH2- csoportja kétféle pozícióban van jelen. Továbbá az egyes C atomokhoz 

kapcsolódó H atomok se ekvivalensek. Ezen kívül az NMR eredmények is kizárták a 

kristályvíz jelenlétét. 

Az elemanalízis eredménye alapján a WO3-EDA hibrid 7,39 % C-t és 9,37 % N-t 

tartalmazott. Ebb l, és a leveg ben felvett TG görbe alapján számolt 62,6 %-os W 

tartalomból következtetve a C:N:W arány 1,96:1,81:1 volt; ennek megfelel en az EDA:W 

arány 1:1. A korábbi XPS (X-ray photoelectron spectroscopy - röntgen-fotoelektron 

spekroszkópia) eredmények alapján [125,127] a W atomok f ként a +6-os oxidációs 
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62. ábra. A WO3-EDA hibridvegyület 

termikus bomlása nitrogénben 

 
63. ábra. A WO3-EDA hibridb l keletkezett 

bomlási intermedierek XRD felvételei 

nitrogénben (a) és leveg ben (b) 

állapotban vannak (W+6). Ezen eredmények alapján a WO3-EDA empirikus képlet használatát 

javasoltam az eddig használt WOx-EDA képlet helyett. 

 

5.5.6. A WO3-EDA hibrid termikus bomlása 

 

A WO3-EDA hibrid nitrogénben két 

lépcs ben bomlott (62. ábra). Az els  bomlási 

lépcs ben (55-100 °C) a tömeg 1,2 %-al csökkent. 

Ebben a lépcs ben a részecskék felületén 

adszorbeált víz távozott, ugyanis a bomlási 

intermedier XRD felvétele (63a. ábra) és FTIR 

spektruma (64a. ábra) is megegyezett a kiindulási 

hibridével. A tárolás során megkötött víz 

elpárolgását a DTA görbén egy endoterm csúcs 

kísérte (65 °C). 

A hibrid szerkezete egészen 300 °C-ig 

változatlan maradt, majd a második bomlási 

lépcs ben (300-360 °C) összeomlott egy amorf 

fázist eredményezve (63a. ábra). A bomlást a 

DTA görbén egy endoterm csúcs kísérte (333 °C). 

A visszamaradt tömeg és az FTIR spektrumok 

alapján a keletkezett amorf fázis WO3 volt. 

Ebben a bomlási lépcs ben számos gáz 

fejl dését tapasztaltam. A szerves fragmensek egy 

része elégett a nitrogénben található O2 

nyomokkal, így vizet és CO2-t is detektáltam, míg 

az EDA -NH2 csoportjaiból kis mennyiség  NH3 

fejl dött. 

Elpárolgás helyett az EDA különféle 

heterociklusos aromás vegyületekké alakult át. A 

keletkezett vegyületek pontos azonosítása és 

relatív mennyiségük meghatározása GC-MS 

mérésekkel történt, azok összetettsége és 
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64. ábra. A WO3-EDA hibridb l keletkezett 

bomlási intermedierek FTIR spektrumai 

nitrogénben (a) és leveg ben (b) 

 
65. ábra. A WO3-EDA hibridvegyület termikus 

bomlása leveg ben 

tömegátlapolásaik miatt. A könnyebb 

áttekinthet ség érdekében a GC-MS 

eredményeket a következ  fejezetben fogom 

tárgyalni. 

A hibrid termikus bomlása jóval 

összetettebb folyamat volt leveg ben (65. ábra). 

Hasonlóan a nitrogénben történ  bomláshoz, az 

els  bomlási  lépcs ben  (55-110  °C)  itt  is  a  

részecskék felületén adszorbeálódott víz 

távozott,  melyet  a  DTA  görbén  egy  endoterm  

csúcs kísért (98 °C). 

A második bomlási lépcs ben (280-330 

°C) egy amorf fázis keletkezett (63b. ábra). Az 

FTIR spektrumok (64b. ábra) alapján a bomlási 

intermedier még tartalmazott szerves alkotókat 

(széles csúcsok 1600 és 3100-3300 cm-1-nél). 

Ezen kívül a W-O kötések (1000 cm-1 alatti 

tartomány) is jelent sen megváltoztak a WO3-

EDA hibridhez képest. 

A bomlás során fejl  gázok egy része 

elégett vizet és CO2-t eredményezve. Az égés 

túlkompenzálta a bomlás h szükségletét és a 

284 °C-nál található endoterm csúcsot 

átfordította exotermbe (312 °C) a DTA görbén. 

A bomlás során fejl  NH3 nem égett el 

nitrogén-oxiddá, ellentétben a különféle 

ammónium-volframátok (APT, AMT) és 

ammónium-tiovolframátok (ATT) termikus 

bomlásával. Az EDA-ból keletkez  

heterociklusos aromás vegyületek leveg ben is 

jelen voltak (lásd a következ  fejezetben). 

A harmadik bomlási lépcs ben (340-440 

°C) az amorf fázisból m-WO3 kezdett 

kristályosodni (63b. ábra). Az FTIR spektrumok alapján (64b. ábra) a bomlási intermedier 
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Név Ion 
tömeg 

Terület % 
Nitrogén Leveg  

pirrol 67+ 3,7 3,2 
piridin 79+ 2,9 6,3 
pirazin 80+ 7,9 45,6 

2-metil-piridin 93+ 12,8 5,9 
3-metil-piridin 93+ 29,2 4,5 
2-metil-pirazin 94+ 5,6 15,2 
2-etil-pirazin 108+ 23,1 15,3 

2,3-dimetil-pirazin 108+ 5,1 4,0 
2,3-dietil-pirazin 136+ 9,0 - 

7. táblázat. Az azonosított heterociklusos aromás 

vegyületek és azok relatív mennyisége 

szerves bomlási maradékokat tartalmazott (széles csúcs 1600 cm-1-nél), továbbá az 1000 cm-1 

alatti tartományban megjelentek a m-WO3-hoz tartozó csúcsok. Ebben a bomlási lépcs ben 

csak CO2 fejl dött,  ami  feltehet en  a  visszamaradt  szerves  alkotók  égéséb l  származott.  A  

kristályosodást és az égést a DTA görbén egy exoterm csúcs kísérte (398 °C). 

A negyedik bomlási lépcs ben (470-520 °C) folytatódott a m-WO3 kristályosodása 

(ICDD 43-1035). Ebben a lépcs ben is csak a szerves bomlási maradékok égéséb l származó 

CO2 fejl dött. Az FTIR spektrumon 1600 cm-1-nél található széles csúcs elt nése jelezte, 

hogy az összes szerves bomlási maradék kiégett a mintából. A kristályosodást és az égést 

ebben a lépcs ben is egy exoterm csúcs kísérte a DTA görbén (499 °C). A mérés végén 

visszamaradt tömeg (80,0 %) összhangban volt a WO3-EDA képlethez tartozó elméleti 

tömeggel (79,4 %). 

 

5.5.7. A bomlás során fejl  gázok 

 

Mint ahogy azt az el  fejezetben is írtam, a WO3-EDA hibrid bomlása során az EDA 

fejl dése helyett különféle heterociklusos aromás vegyületeket detektáltam, melyek 

vizsgálatát GC-MS mérésekkel folytattam. 

A GC-MS mérések során azonosított vegyületek és azok relatív mennyisége mind 

nitrogénben, mind leveg ben a 7. táblázatban található. 

Nitrogénben az EDA átalakulása 

ként 3-metil-piridint, 2-etil-pirazint és 

2-metil-piridint eredményezett. Kisebb 

mennyiségben még 2,3-dietil-pirazint, 

pirazint, 2-metil-pirazint, 2,3-dimetil-

pirazint, pirrolt és piridint azonosítottam 

(M5. ábra). 

Az EDA-ból keletkez  

heterociklusos aromás vegyületek 

leveg ben is jelen voltak (M6. ábra). Az átalakulási reakciók f terméke leveg ben a pirazin 

volt. A 2-metil-pirazin és a piridin nagyobb, míg a 2-etil-pirazin, 2-metil-piridin és a 3-metil-

piridin kisebb mennyiségben voltak jelen leveg ben, mint nitrogénben. A pirrol és a 2,3-

dimetil-pirazin mennyiségében nem volt jelent s eltérés. A 2,3-dietil-pirazint nem detektáltam 

leveg ben (7. táblázat). 
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Katalizátor Morfológia Konverzió (%) 
WO3-EDA nanolemez 92 
WO3-EDA nanoszál 89 

m-WO3 - 1 

8. táblázat. A különböz  katalizátorokkal 

végzett Knoevenagel-kondenzció modell 

reakciók konverziója 

Az eredmények alapján nitrogénben f ként piridin származékok keletkeztek, míg 

leveg ben a pirazin származékok voltak jelen nagyobb mennyiségben. A 2-etil-pirazin 

mindkét atmoszférában nagy mennyiségben volt kimutatható. 

Referenciaként az EDA termikus bomlását is megvizsgáltam. A szervetlen volfrám-oxid 

váz hiányában az EDA nitrogénben és leveg ben is teljesen elpárolgott 150 °C-ig. A GC-MS 

mérések csak EDA-t mutattak ki, a heterociklusos aromás vegyületek nem voltak jelen. 

Korábban a Co-EDA és Ni-EDA komplexek termikus bomlása (200-300 °C) során 

EDA és az EDA bomlásából származó gázok fejl dését mutatták ki [164-166]. A WO3-EDA 

hibrid esetében az EDA rekombinációs reakcióinak oka valószín leg nem a W atomok, vagy 

a WO3 jelenléte volt, hanem a magas bomlási h mérséklet (300°C felett), ugyanis magasabb 

mérsékleteken az aminok hajlamosak heterociklusos vegyületeket képezni [167]. 

 

5.5.8. Katalizátorként való alkalmazás 

 

Korábban a szolvotermális reakcióval el állított WO3-EDA hibridet az amino csoportjai 

miatt szilárd bázis katalizátorként alkalmazták egy Knoevenagel-kondenzáció modell 

reakcióban [125]. A WO3-EDA hibriddel és a különféle amino-módosított szilikagél és 

molekulaszita katalizátorokkal (SBA-15, MCM-48) is hasonlóan magas konverziókat (90 % 

felett) értek el [144-146], azonban a WO3-EDA jóval stabilabbnak bizonyult. 

Munkám során megvizsgáltam a különböz  

módszerekkel el állított, eltér  morfológiájú 

WO3-EDA hibridek katalitikus tulajdonságát 

ugyanabban a Knoevenagel-kondenzáció 

reakcióban. A WO3-EDA nanolemezek (szilárd-

gáz fázisú reakcióból) esetén 92 %, míg WO3-

EDA nanoszálakat (nedves kémiai reakció) használva kicsit alacsonyabb, 89 % volt a 

konverzió. A referencia reakció során (m-WO3 (1)  katalizátor)  a  konverzió  csupán  1  % volt  

(8. táblázat). 

Az eredmények alapján a WO3-EDA katalizátor morfológiája és el állítási módja nem 

befolyásolta jelent sen annak katalitikus hatását. A szolvotermális reakcióval el állított WO3-

EDA hibridhez hasonlóan a szilárd-gáz fázisú és a nedves kémiai úton el állított hibriddel is 

magas, 90 % körüli konverziókat értem el (8. táblázat). 
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6. Összefoglalás 
 

Munkám során ammónium-volframátok és ammónium-tiovolframátok termikus 

bomlását vizsgáltam. Továbbá tanulmányoztam a WO3, NH3/etilén-diamin (EDA) és vízg z 

közötti szilárd-gáz fázisú heterogén reakciókat, majd megvizsgáltam a termékek összetételét, 

szerkezetét, morfológiáját és termikus bomlását. 

A kereskedelemben különböz  CAS számmal forgalmazott AMT alapanyagok (AMT1 

és AMT2) összetétele és szerkezete azonos volt, csupán a morfológiájukban tértek el. Az 

12333-11-8 és 402568-09-6 CAS számú AMT minták kristályszerkezetére egy ortorombos 

=90°) cellát kaptam (Pcca [Nr. 54] tércsoport) eredményül. 

Az AMT inert körülmények között több lépcs ben bomlott. Az els  bomlási lépcs ben 

(25-200 °C) kristályvízmentes AMT-t kaptam, melyb l a második bomlási lépcs ben (200-

380 °C) egy amorf fázis keletkezett. A harmadik bomlási lépcs ben (380-500 °C) ebb l az 

amorf fázisból h-WO3 kristályosodott, mely a negyedik bomlási lépcs ben (500-600 °C) 

átkristályosodott m-WO3-á.  Leveg ben más  volt  a  DTA görbe  lefutása  a  fejl  NH3 égése 

miatt, mint inert atmoszférában. Az AMT1 és AMT2 termikus bomlása is teljesen 

megegyezett, a TG adatok alapján a (NH4)6[H2W12O40]·4H2O összegképletet határoztam meg. 

Az AMT és az APT termikus bomlása között az egyetlen jelent s különbség a 170-240 

°C közötti száraz NH3 fejl dés hiánya volt az AMT esetében. 

Az ATT por inert körülmények között három lépcs ben bomlott. Az els  lépcs ben (30-

140 °C) a szemcsék felületén adszorbeált víz távozott. A második bomlási lépcs ben (170-

280 °C) egy amorf WS3 fázis keletkezett, melyb l a harmadik bomlási lépcs ben (330-470 

°C) egy enyhén kristályos WS2 fázist kaptam. A második bomlási lépcs ben egy korábbi 

tanulmánnyal ellentétben H2 helyett  H2S fejl dését mutattam ki. A különbség oka 

valószín leg az eltér  készülékek használata lehetett. 

Leveg ben a második bomlási lépcs ben az amorf WS3 fázis helyett amorf WS2 és ATT 

keverékét kaptam, melyben a WS2 volt a f alkotó. Ebb l a keverékb l két lépésben (260-500 

°C) m-WO3 kristályosodott. 

Az röletlen ATT termikus bomlása hasonló volt a poréhoz, csupán a bomlási 

mérsékletek tolódtak el. Azonban az intermedierek XRD felvételei alapján nitrogénben a 

porból kristályosabb WS2 keletkezett, mint az röletlen mintából. 

Munkám  során  a  WO3, NH3 és vízg z közötti szilárd-gáz fázisú heterogén reakciót is 

tanulmányoztam, APT el állítása céljából. Megvizsgáltam a WO3 prekurzorok összetételének 
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(oxidált, részlegesen redukált), kristályszerkezetének (hexagonális, monoklin) és 

részecskeméretének (100-300 vagy 70-90 nm), és az NH3 parciális nyomásának hatását a 

reakció termékeire. 

43,40 kPa NH3 parciális nyomás esetén egy hét után egy többfázisú keverék keletkezett. 

A fázisok közül a W5O14 és (NH4)2W2O7·0,5H2O fázisokat azonosítottam, melyek esetében új 

el állítási módról beszélhetünk. Ugyanis ezek a fázisok eddig még csak nagy vákuumban, 

magas h mérsékleten keletkeztek. Egy hónap elteltével ez a keverék átalakult APT-vé közel 

100 %-os kitermeléssel. A legrendezettebb szerkezet  APT-t a részlegesen redukált WO3-ból 

kaptam, míg a második legrendezettebb szerkezet  termék a h-WO3-ból keletkezett. Mindkét 

WO3 prekurzor kristályszerkezete torzult, ezért feltehet en könnyebben alakult át, és emiatt 

kaptam a legjobb min ség  terméket ebb l a két prekurzorból. 

1,56 kPa NH3 parciális nyomás esetén a WO3 közvetlenül, intermedierek nélkül alakult 

át APT-vé egy hónap után. Ennél a parciális nyomásnál érvényesült a részecskeméret hatása. 

A nagyobb részecskeméret  WO3 prekurzor reakciója APT·10H2O  és  a  várt  APT·4H2O 

keverékét eredményezte, melyben a tíz kristályvizes módosulat volt a f alkotó. Az 

APT·10H2O esetében egy új el állítási módot találtam. Ezzel ellentétben, a kisebb 

részecskeméret  WO3 kizárólag APT·4H2O-vá alakult át. 

0,77 és 0,15 kPa NH3 parciális nyomások esetén a reakció túl lassú volt ahhoz, hogy 

jelent s változásokat okozzon a szerkezetben. Kisebb WO3 részecskeméret esetén nagyobb 

fokú átalakulást tapasztaltam, azonban a minták túlnyomó részét ígyis a kiindulási WO3 

alkotta. 

Az így el állított és a kereskedelmi APT szerkezete, összetétele és termikus bomlása 

teljesen megegyezett. Azonban az általam el állított APT-t 2-3 nagyságrenddel kisebb 

részecskék építették fel, mint a kereskedelmi APT-t. Emellett 50-100 nm méret  APT 

részecskéket is találtam, mely kiemelked  eredmény volt, ugyanis legjobb tudomásom szerint 

ebben a mérettartományban korábban még nem állítottak el  APT részecskéket. 

Ezekb l az eredményekb l kiindulva a WO3 por, etilén-diamin (EDA) és vízg z közötti 

szilárd-gáz fázisú reakciót is tanulmányoztam, WO3-amin hibrid vegyületek szintézise 

céljából. Ebben az esetben is megvizsgáltam a WO3 por összetételének, kristályszerkezetének 

és szemcseméretének, valamint a vízg z jelenlétének hatását. A szilárd-gáz fázisú reakcióban 

kapott terméket nedves kémiai úton is el állítottam, ebben az esetben a felhasznált oldószer 

hatását vizsgáltam meg. 

A szilárd-gáz fázisú reakciók során a WO3 prekurzor összetétele, szerkezete és 

részecskemérete nem volt hatással a reakcióra. A WO3 prekurzor szerkezete három hét után 
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kezdett el változni, majd 8 hét után teljesen átalakult a WO3-EDA hibriddé közel 100 %-os 

kitermeléssel. Az el állított WO3-EDA hibrid vegyület XRD felvétele és FTIR spektruma is 

megegyezett az irodalomban találhatókkal. A reakciót vízg z távollétében is elvégeztem 

kisebb mennyiség  WO3 prekurzorral, mivel a termék nem tartalmazott vizet. Ebben az 

esetben jóval lassabb volt a reakció, mint vízg z jelenlétében. 

Ezt követ en egy új keletkezési mechanizmust javasoltam a WO3-EDA hibridre, mely a 

szilárd-gáz fázisú reakcióra vonatkozik. Az általam javasolt keletkezési mechanizmus szerint 

el ször a vízg z lekondenzálódik és adszorbeálódik a WO3 részecskék felületén egy vékony 

vízréteget eredményezve. Az EDA beoldódik ebbe a vízrétegbe, majd beépül a WO3 

szerkezetébe. Ezt követ en további EDA molekulák épülnek be a szomszédos WO6 oktaéder 

rétegek közé koordinációs kötések segítségével a WO3-EDA hibridet eredményezve. A 

javasolt mechanizmust számos mérési eredménnyel sikerült alátámasztanom. 

A nedves kémiai reakciókban a különböz  oldószerekkel ugyanazt a terméket kaptam, 

mint a szilárd-gáz fázisú reakciókban. Az etanol oldószer használata volt a legel nyösebb, 

mivel ebb l az oldószerb l kaptam a legrendezettebb szerkezet  terméket, jó kitermeléssel. 

Vízb l ugyancsak rendezett szerkezet  terméket kaptam hasonlóan jó kitermeléssel, míg 

aceton oldószert használva egy kevésbé rendezett szerkezetet kaptam jóval alacsonyabb 

kitermeléssel. A szolvotermális reakciókhoz hasonlóan a reakciót oldószermentes közegben is 

elvégeztem.  Ekkor  a  WO3 prekurzor kristályszerkezete változatlan maradt, csupán kissé 

torzult. Ez alapján ellentétben a szolvotermális reakciókkal, enyhébb körülmények között 

szükség volt oldószer használatára. 

A két különböz  módszerrel el állított WO3-EDA hibrid vegyületek összetétele és 

szerkezete megegyezett, azok csupán morfológiájukban különböztek. A szilárd-gáz fázisú 

reakcióval els ként sikerült WO3-EDA nanolemezeket el állítani, míg a nedves kémiai út 

nanoszálakat eredményezett. 

Els ként vizsgáltam a hibridet szilárd-fázisú NMR mérésekkel, hogy újabb 

információkat nyerjek annak kristályszerkezetr l. A WO3-EDA kristályszerkezetében az EDA 

két -CH2- csoportja kétféle pozícióban volt jelen. Továbbá az egyes C atomokhoz kapcsolódó 

H atomok se voltak ekvivalensek. 

Az  elemanalízis  és  TG  eredmények  alapján  a  WO3-EDA empirikus összegképletet 

javasoltam az irodalomban jelenleg használt WOx-EDA jelölés helyett. 

A WO3-EDA hibrid inert körülmények között két lépcs ben bomlott. Az els  bomlási 

lépcs ben (55-100 °C) a felületen adszorbeált víz távozott. A második bomlási lépcs ben 

(300-360 °C) egy amorf WO3 fázist kaptam. Leveg ben a bomlás jóval összetettebb volt a 
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szerves bomlási termékek elégése miatt, melyek inert körülmények között nem voltak jelen. A 

bomlás végterméke m-WO3 volt. Nitrogénben és leveg ben is a hibrid bomlása közben 

fejl  EDA heterociklusos aromás vegyületekké alakult át. Nitrogénben f ként piridin 

származékok keletkeztek, míg leveg ben a pirazin származékok voltak jelen nagyobb 

mennyiségben. A 2-etil-pirazin mindkét atmoszférában nagy mennyiségben volt kimutatható. 

A WO3-EDA hibrid morfológiája nem befolyásolta jelent sen annak katalitikus 

tulajdonságát. A Knoevenagel-kondenzáció modell reakcióban 90 % körüli konverziókat 

kaptam, melyek összhangban voltak a szolvotermális reakcióval el állított hibrid korábban 

publikált eredményeivel. 
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10. A doktori értekezés tézispontjai 
 

1. Els ként vizsgáltam a tiszta ammónium-metavolframát (AMT - ammonium metatungstate) 

termikus bomlását. Inert körülmények között el ször az AMT kristályvíztartalma távozik 

el. A kristályvízmentes AMT bomlásából egy amorf fázis keletkezik, melyb l h-WO3 

kristályosodik, ami magasabb h mérsékleten m-WO3-á  alakul  át.  Leveg ben  az  AMT  

bomlása során az NH3 és  víz  mellett  N2O  és  NO  fejl dött  az  NH3 égéséb l. Továbbá 

leveg ben a tiszta h-WO3 fázis helyett h-WO3 és m-WO3 keveréke keletkezik. Ezen felül 

meghatároztam az AMT (CAS: 12333-11-8 és 402568-09-6) kristályszerkezetét: 

ortorombos elemi cella, Pcca, Nr. 54 tércsoport, a = 33,438 Å, b = 17,425 Å, c = 14,112 Å 

[1]. 

 

2. Azonosítottam az ammónium-tiovolframát (ATT - ammonium thiotungstate) termikus 

bomlása során fejl  gázokat, melyeket korábban csak feltételeztek. Inert körülmények 

között NH3,  víz  és  H2S távozik  el,  az  ATT-b l  egy  amorf  WS3 fázis keletkezik, melyb l 

enyhén kristályos WS2 kristályosodik. Els ként vizsgáltam az ATT termikus bomlását 

leveg ben. A bomlás során egy amorf WS2 fázis keletkezik, mely magasabb 

mérsékleteken két lépésben m-WO3-á alakul át [2]. 

 

3. WO3 por,  NH3 és vízg z reakciójából els ként állítottam el  ammónium-paravolframátot 

(APT - ammonium paratungstate). A szilárd-gáz fázisú heterogén reakció 

tanulmányozásával megállapítottam, hogy a WO3 prekurzor összetétele és szerkezete 

jelent sen befolyásolja a termék szerkezeti rendezettségét. A reakcióban els  alkalommal 

keletkeztek 50-100 nm méret  APT szemcsék. A W5O14, (NH4)2W2O7·0,5H2O és az 

APT·10H2O fázisok jelenlétét is sikerült kimutatnom a reakciók során, melyeket így 

sikerült egy új módszerrel el állítani [3,5]. 

 

4. A WO3-etilén-diamin (EDA) hibridet el állítottam szilárd-gáz fázisú reakcióval és nedves 

kémiai úton egyaránt. A szilárd-gáz fázisú reakciók során a WO3 prekurzor összetétele, 

szerkezete és részecskemérete nincs hatással a termék tulajdonságaira. A szilárd-gáz fázisú 

reakcióval els ként sikerült WO3-EDA hibrid nanolemezeket el állítani. A nedves kémiai 

reakcióban etanol oldószer használata a legel nyösebb, mivel ezzel az oldószerrel magas 

szerkezeti rendezettség  termék kapható jó kitermeléssel. Ezen kívül egy új keletkezési 
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mechanizmust javasoltam a WO3-EDA hibridre, mely a szilárd-gáz fázisú reakcióra 

vonatkozik [4]. 

 

5. Els ként vizsgáltam a hibridet szilárd-fázisú 1H és 13C NMR mérésekkel; a WO3-EDA 

kristályszerkezetében az EDA két -CH2- csoportja kétféle pozícióban van jelen, továbbá az 

egyes C atomokhoz kapcsolódó H atomok se ekvivalensek. A WO3-EDA empirikus 

összegképletet javasoltam az irodalomban jelenleg használt WOx-EDA jelölés helyett. A 

Knoevenagel-kondenzáció modell reakcióban a WO3-EDA katalizátor használatával 90 % 

körüli konverziót kaptam. Továbbá els ként vizsgáltam részletesen a WO3-EDA hibrid 

termikus bomlását. Inert körülmények között egy amorf WO3 fázis, míg leveg ben m-WO3 

a bomlás terméke. Nitrogénben és leveg ben is a hibrid bomlása közben fejl  EDA 

heterociklusos aromás vegyületekké alakul át [4]. 
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12. Melléklet 
 

 
M1. táblázat. Az AMT reflexiói 

 

No d (Å) 2  (°) I/I0 (%) h k l No d (Å) 2  (°) I/I0 (%) h k l No d (Å) 2  (°) I/I0 (%) h k l
1 10,42 8,485 4,2 1 1 1 34 4,06 21,868 6,3 8 1 0 67 2,98 30,015 2,0 10 1 2
2 9,17 9,645 100,0 2 1 1 35 4,02 22,138 4,1 7 2 1 68 2,94 30,428 2,8 5 2 4
3 8,71 10,153 14,6 0 2 0 36 3,99 22,278 3,6 4 1 3 69 2,93 30,526 3,4 7 4 2
4 8,36 10,583 10,8 4 0 0 37 3,95 22,500 6,5 4 3 2 70 2,91 30,717 3,2 3 3 4
5 7,82 11,319 0,6 3 1 1 38 3,90 22,806 1,9 3 4 1 71 2,84 31,517 18,8 10 3 1
6 7,54 11,742 0,7 4 1 0 39 3,86 23,022 10,1 4 4 0 72 2,83 31,606 8,0 5 5 2
7 7,24 12,229 0,3 1 2 1 40 3,77 23,609 3,3 8 2 0 73 2,81 31,817 7,6 11 2 1
8 6,78 13,064 0,7 2 2 1 41 3,73 23,892 7,3 5 3 2 74 2,80 31,914 3,0 2 6 1
9 6,65 13,318 0,2 4 1 1 42 3,71 23,991 3,0 4 2 3 75 2,79 32,061 3,5 11 0 2

10 6,50 13,622 1,0 2 0 2 43 3,68 24,157 2,4 1 4 2 76 2,76 32,428 13,5 7 5 1
11 6,17 14,349 0,5 3 2 1 44 3,60 24,758 9,6 8 0 2 77 2,76 32,481 5,0 11 1 2
12 6,09 14,543 2,0 2 1 2 45 3,57 24,934 11,3 2 3 3 78 2,73 32,862 1,5 6 5 2
13 6,03 14,686 3,4 4 2 0 46 3,53 25,202 5,3 5 4 1 79 2,71 33,111 2,4 2 4 4
14 5,71 15,520 3,5 5 1 1 47 3,52 25,288 9,3 8 1 2 80 2,70 33,232 2,0 8 0 4
15 5,64 15,711 3,7 3 1 2 48 3,39 26,301 10,9 4 4 2 81 2,69 33,364 4,2 0 6 2
16 5,55 15,979 2,7 4 2 1 49 3,36 26,500 2,0 3 0 4 82 2,68 33,428 3,0 10 3 2
17 5,49 16,155 6,6 2 3 0 50 3,34 26,732 5,5 6 4 1 83 2,66 33,639 2,9 8 1 4
18 5,39 16,440 17,5 4 0 2 51 3,32 26,841 5,0 9 2 1 84 2,66 33,757 8,0 4 5 3
19 5,30 16,718 4,2 1 3 1 52 3,30 26,999 13,1 3 1 4 85 2,65 33,793 5,0 10 4 0
20 5,21 17,018 2,2 2 2 2 53 3,24 27,513 4,5 5 4 2 86 2,62 34,170 6,3 9 4 2
21 5,11 17,342 22,5 2 3 1 54 3,24 27,552 1,0 3 5 1 87 2,62 34,257 5,3 5 6 1
22 4,97 17,853 27,3 6 1 1 55 3,23 27,613 4,0 9 1 2 88 2,61 34,355 7,0 3 2 5
23 4,92 18,029 2,1 3 2 2 56 3,21 27,799 5,0 2 2 4 89 2,60 34,481 4,5 10 2 3
24 4,85 18,278 1,9 5 0 2 57 3,20 27,923 19,0 4 1 4 90 2,58 34,836 2,5 6 6 0
25 4,77 18,602 0,4 4 3 0 58 3,18 28,045 14,0 1 4 3 91 2,56 35,003 2,6 12 1 2
26 4,59 19,360 15,6 4 2 2 59 3,14 28,442 12,3 7 4 1 92 2,56 35,076 2,5 9 0 4
27 4,50 19,728 1,6 1 1 3 60 3,12 28,607 6,0 5 0 4 93 2,55 35,197 2,3 7 3 4
28 4,45 19,977 9,6 1 3 2 61 3,11 28,695 3,0 1 5 2 94 2,53 35,465 1,8 9 1 4
29 4,38 20,263 15,4 2 1 3 62 3,09 28,930 4,0 6 4 2 95 2,52 35,683 6,6 11 3 2
30 4,36 20,387 8,3 0 4 0 63 3,07 29,064 5,5 3 4 3 96 2,51 35,740 3,5 12 3 0
31 4,21 21,125 5,4 3 1 3 64 3,06 29,217 12,4 6 3 3 97 2,49 36,046 8,3 5 2 5
32 4,19 21,216 11,0 5 3 1 65 3,05 29,301 5,0 10 2 1 98 2,48 36,160 2,0 12 2 2
33 4,13 21,514 0,8 1 4 1 66 3,02 29,590 2,0 5 5 1 99 2,47 36,335 4,6 1 5 4

100 2,46 36,459 4,8 1 6 3
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M1. ábra. Az AMT1 és a leveg ben keletkezett bomlási intermedierek FTIR spektrumai 

 

 
M2. ábra. Az 1-es (a), 2-es (b) és 3-mas (c) prekurzorokkal végzett reakcióból különböz  id pontokban vett 

minták XRD felvételei (APT el állítás) 

 

 
M3. ábra. A 2-es (a), 3-mas (b) és 4-es (c) prekurzorokkal végzett reakcióból különböz  id pontokban vett 

minták XRD felvételei (WO3-EDA el állítás) 
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M4. ábra. Etanol (a) és aceton (b) oldószerrel végzett reakcióban keletkezett WO3-EDA hibridek SEM felvételei 

 

 
M5. ábra. A WO3-EDA hibrid bomlása során fejl  gázok GC kromatogramja nitrogénben 

 

 
M6. ábra. A WO3-EDA hibrid bomlása során fejl  gázok GC kromatogramja leveg ben 
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