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1. Bevezetés 

 

Az ammónium-volframátok 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 és az ammónium-tiovolframát vizsgálata során 

kiemelked  szerepe van a termikus analízisnek, mivel a termékeket ezen alapanyagok 

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

paravolframát (APT), (NH4)10[H2W12O42]·xH2O (x= 4, 6, 10) termikus bomlását 

részletesen feltérképezték az utóbbi évtizedekben, ugyanis ez a volfrámipar központi 

alapanyaga. Azonban az ammónium-metavolframát (AMT), (NH4)6[H2W12O40]·nH2O 

(n= 1-22) és az ammónium-volframát (AT), (NH4)2WO4 (jelenleg nem forgalmazzák) 

termikus bomlásával nem foglalkoztak részletesen. Az AMT esetében annak szerkezete 

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

kapható különböz  CAS számokkal és összetétellel. 

Az ammónium-tiovolframát (ATT), (NH4)2WS4 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. Azonban az ATT bomlását oxidatív körülmények között még nem 

vizsgálták, illetve az inert körülmények között fejl  gázok is vitatottak. 

Az APT termikus bontásával a volfrám-trioxid (WO3) állítható el , mely jól 

oldódik tömény vizes alkáli és NH3 oldatokban; ezért az iparban 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. 

W prekurzorok (APT, Na2WO4, WO3) és aminok közötti hidro-, és szolvotermális 

reakciókkal különféle WOx-amin hibridvegyületek állíthatók el . Ezek a hibridek 

ötvözik a szervetlen vegyületek nagy merevségét és stabilitását a szerves vegyületek 

funkcionalitásával, így számos területen felhasználják ket (katalízis, víztisztítás, 

elektronika, orvostudomány). Kérdésként merült fel, hogy WO3 por, etilén-diamin 

(EDA) és vízg z reakciójával lehetséges-e ilyen hibridet el állítani, és hogy az így 

el állított hibrid tulajdonságai megegyeznek-e a hidro-, és szolvotermális úton 

el állított WOx-EDA hibridével. 
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2. Kísérleti rész 

 

Az AMT (Sigma-Aldrich, CAS: 12333-11-8 és 402568-09-6) és ATT (Alfa 

Aesar) alapanyagokat por-röntgendiffrakciós (XRD), Fourier transzformációs 

infravörös spektroszkópiás (FTIR) és pásztázó elektronmikroszkópiás (SEM) 

mérésekkel karakterizáltam. Ezt követ en az AMT és ATT termikus bomlását 

szimultán termogravimetriával és differenciál termikus analízissel (TG/DTA) 

vizsgáltam mind inert, mind oxidatív körülmények között. A bomlás során fejl  

gázokat a termikus készülékhez online kapcsolt tömegspektrométerrel (TG/DTA-MS) 

detektáltam. A bomlási intermedierek összetételét és szerkezetét XRD és FTIR 

mérésekkel vizsgáltam. 

Ezen kívül meghatároztam az AMT kristályszerkezetét, és kiszámoltam ez elemi 

cella paramétereit az XRD adatokból. Továbbá összehasonlítottam az eltér  CAS 

számú AMT alapanyagok összetételét, szerkezetét, morfológiáját és termikus bomlását. 

A szilárd-gáz fázisú reakciókhoz a különböz  WO3 prekurzorokat APT (Starck 

GmbH) és hexagonális ammónium-volfrám-oxidbronz (HATB), (NH4)0.33-xWO3-y 

termikus bontásával állítottam el . 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 reakciókat XRD és FTIR mérésekkel 

követtem nyomon. Az így kapott APT-t XRD, FTIR, Raman spektroszkópiás, SEM, 

transzmissziós elektronmikroszkópiás (TEM) és TG/DTA-MS mérésekkel 

karakterizáltam. 

Ezt követ en a szilárd-gáz fázisú reakciókat NH3 helyett EDA-val is elvégeztem. 

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 nyomon. A szilárd-gáz fázisú reakcióban kapott terméket nedves 

kémiai úton is el állítottam, ebben az esetben a felhasznált oldószer hatását vizsgáltam 

meg (víz, etanol, aceton). Az így el állított WO3-EDA hibrideket XRD, FTIR, SEM, 

TEM, TG/DTA-MS, szilárd-fázisú mágneses magrezonanciás (NMR) és elemanalízis 

mérésekkel vizsgáltam. A termikus bomlás során detektált gázok pontos azonosítását 

gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektroszkópiás (GC-MS) mérésekkel végeztem. 

Továbbá a két különböz  módszerrel el állított hibridet katalizátorként használtam fel 

egy Knoevenagel-kondenzáció modell reakcióban. 
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3. Eredmények 

 

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

 

A kereskedelemben különböz  CAS számokkal (12333-11-8 és 402568-09-6) 

forgalmazott AMT alapanyagok összetétele és szerkezete azonos volt az XRD és FTIR 

mérések alapján. Azonban a két minta morfológiája jelent sen eltért. 

Az AMT minták kristályszerkezetére egy ortorombos ( =90°) cellát kaptam 

(Pcca [Nr. 54] tércsoport) eredményül. 

Az AMT termikus bomlása inert körülmények között több lépcs l állt. 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. Az endoterm 

bomlási folyamatokban víz és NH3 fejl dött, míg a kristályosodást és a módosulat 

változást exoterm csúcsok kísérték. 

Leveg ben a fejl  NH3 égése miatt NO-t és N2O-t is detektáltam, valamint az 

exoterm égés miatt jelent sen megváltozott a DTA görbe lefutása. Továbbá leveg ben 

a tiszta h-WO3 fázis helyett egy h-, és m-WO3-ból álló keveréket kaptam, mely 800 °C-

ig teljesen átalakult m-WO3-á. A kétféle AMT alapanyag termikus bomlása is teljesen 

megegyezett, a TG adatok alapján a (NH4)6[H2W12O40]·4H2O összegképletet 

határoztam meg. 

Régebbi tanulmányok szerint az AMT az APT 240 °C-os bomlási intermedierje. 

Egy újabb tanulmány szerint valójában egy ammónium-hidrogén-paravolframát, 

(NH4)6H4[H2W12O42] fázis keletkezik, azonban ennek ellenére kérdéses volt, hogy van-

e különbség 240 °C felett az APT és az AMT termikus bomlásában. Az eredményeim 

alapján 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. 

 

3.2. Az ammónium-tiovolframát (ATT) termikus bomlása 

 

Az ATT szemcseméretének hatásának vizsgálatához a minta egy részét 

meg röltem. Az így kapott ATT por inert körülmények között három lépcs ben 

bomlott. Az els  lépcs ben (30-140 °C) a szemcsék felületén adszorbeált víz távozott. 
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A második bomlási lépcs ben (170-280 °C) egy amorf, nem sztöchiometrikus 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 az NH3 és víz mellett. 

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 h mérsékletek tolódtak el. Azonban az 

intermedierek XRD felvételei alapján nitrogénben a porból kristályosabb WS2 

keletkezett, mint az röletlen mintából. 

 

3.3. Az ammónium-paravolframát (APT) el állítása szilárd-gáz fázisú heterogén 

reakcióval 

 

Az els  kísérletsorozatban (4 reakció) a WO3 prekurzor összetételének és 

kristályszerkezetének hatását vizsgáltam. Ezekben a reakciókban az NH3 parciális 

nyomása 43,40 kPa volt. 

Mind a 4 reakció esetében 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. 

Ezt követ en a második kísérletsorozatban (6 reakció) a WO3 prekurzor 

szemcseméretének és az NH3 parciális nyomásának hatását vizsgáltam. Ekkor a 

felhasznált WO3 prekurzorok minden esetben teljesen oxidáltak (összetétel) és 

monoklin szerkez ek voltak (kristályszerkezet). 

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 
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1. ábra. Az el állított 

nanoszemcsés APT SEM (a) és 

TEM (b) felvétele 

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 (1a. ábra) 2-3 nagyságrenddel 

kisebb részecskék építették fel, mint a 

kereskedelmi APT-t. 

Emellett 50-100 nm méret  APT 

részecskéket  is  találtam  (1b.  ábra),  mely  

kiemelked  eredmény volt, ugyanis legjobb 

tudomásom szerint ebben a 

mérettartományban korábban még nem 

állítottak el  APT részecskéket. 

 

3.4. A volfrám-oxid-etiléndiamin (WO3-EDA) hibridvegyület el állítása, összetéte-

le, szerkezete, morfológiája, termikus bomlása és alkalmazása 

 

A 3.3. fejezetben ismertetett 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 reakciók során a WO3 prekurzor összetétele, szerkezete és 

részecskemérete nem volt hatással a reakcióra. A WO3 prekurzor szerkezete három hét 

után kezdett el változni, majd 8 hét után teljesen átalakult a WO3-EDA hibriddé közel 

100 %-os kitermeléssel. Az így és a mások által szolvotermális úton el állított WO3-

EDA  hibridvegyület  XRD  felvétele  és  FTIR  spektruma  is  azonos  volt.  A  reakciót  

vízg z távollétében is elvégeztem kisebb mennyiség  WO3 prekurzorral, mivel a 
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2. ábra. A szilárd-gáz fázisú (a) és 

nedves kémiai (b) reakcióval el állí-
tott WO3-EDA hibrid TEM felvétele 

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 szilárd-gáz fázisú reakcióban kapott terméket nedves kémiai úton is 

el állítottam, ebben az esetben a felhasznált oldószer hatását vizsgáltam meg. 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 (2. 

ábra). 

Néhány volfrám-oxid-amin hibrid 

esetében az egykristály XRD mérések 

következtében azok pontos összetétele és 

szerkezete ismert. Azonban a WO3-EDA 

hibrid pontos összetételét (irodalomban WOx-

EDA jelölés) és kristályszerkezetét még nem 
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határozták meg. Ezért els ként vizsgáltam a hibridet szilárd-fázisú NMR mérésekkel, 

hogy újabb információkat nyerjek annak kristályszerkezetr l. Az eredmények alapján 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. 

Legjobb tudomásom szerint a termikus bomlás során fejl  gázokat és a bomlási 

intermediereket korábban még nem vizsgálták a WO3-EDA hibridvegyület esetében. A 

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  

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 

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 Knoevenagel-kondenzáció modell reakcióban 90 % körüli konverziókat 

kaptam, melyek összhangban voltak a szolvotermális reakcióval el állított hibrid 

korábban publikált eredményeivel. Tehát a WO3-EDA hibrid morfológiája nem 

befolyásolta jelent sen annak katalitikus tulajdonságát.  

 

4. Alkalmazási lehet ségek 

 

Az ammónium-metavolframát (AMT) és az ammónium-tiovolframát (ATT) 

termikus bontásával különféle volfrámipari termékek állíthatók el . Az értekezésben 

tárgyalt eredmények hozzájárulnak a bomlási folyamatok megértéséhez, mely fontos 

lehet az AMT és ATT alapanyagokból el állított termékek tulajdonságának 

szabályozása szempontjából. 

Munkám során egy új eljárással, WO3 por,  NH3 és vízg z reakciójával sikerült 

el állítanom az ammónium-paravolframátot (APT), mely a volfrámipar központi 

alapanyaga. Bár az általam feltérképezett szilárd-gáz fázisú heterogén reakció jelenlegi 

formájában nem alkalmas ipari termelésre, a jöv ben el térbe kerülhet, ugyanis a 

volfrám tartalmú hulladékok újrahasznosítása során el állított WO3-nak egyre 
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meghatározóbb szerepe van az APT gyártásban. A szilárd-gáz fázisú reakció egyszer  

és nem érzékeny a körülményekre, ellentétben a ma használatos többlépcs s, rendkívül 

összetett nedves kémiai eljárással. Továbbá a szilárd-gáz fázisú reakcióval lehetséges 

50-100 nm méret  APT részecskéket el állítani. A nagyobb fajlagos felület és nagyobb 

reaktivitás a kutatásban és az iparban is rendkívül fontos lehet. 

A volfrám-oxid-amin szervetlen-szerves hibridvegyületek el nyös 

tulajdonságaiknak köszönhet en egyre szélesebb körben kerülnek felhasználásra. 

Munkám során két új eljárással sikerült el állítanom a WO3-etiléndiamin (EDA) 

hibridet. Az értekezésben bemutatott eredmények kiindulási alapot jelenthetnek más 

volfrám-oxid-amin vegyületekkel foglalkozó kutatócsoportok számára. 
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5. Tézispontok 

 

1. Megállapítottam, hogy az ammónium-metavolframát (AMT - ammonium 

metatungstate) termikus bomlása során inert körülmények között el ször a 

kristályvíz 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 dik az NH3 égéséb l, illetve a tiszta h-WO3 fázis helyett h-WO3 és m-WO3 

keveréke keletkezik. Az AMT (CAS: 12333-11-8 és 402568-09-6) 

kristályszerkezete: ortorombos elemi cella, Pcca, Nr. 54 tércsoport, a = 33,438 Å, b 

= 17,425 Å, c = 14,112 Å [1]. 

 

2. Megállapítottam, hogy az ammónium- tiovolframát (ATT - ammonium 

thiotungstate) termikus bomlása során inert körülmények között NH3,  víz  és  H2S 

fejl dik,  az  ATT-b l  egy  amorf  WS3 fázis keletkezik, melyb l enyhén kristályos 

WS2 kristályosodik. Leveg ben a bomlás során egy amorf WS2 fázis keletkezik, 

mely magasabb h 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 WO3 prekurzor összetétele és 

szerkezete jelent sen befolyásolja az APT szerkezeti rendezettségét. A reakcióban 

els  alkalommal keletkeztek 50-100 nm méret  APT szemcsék. Emellett a W5O14, 

(NH4)2W2O7·0,5H2O és az APT·10H2O fázisokat is azonosítottam a reakciók során 

[3]. 

 

4. A WO3-etilén-diamin (EDA) hibridet állítottam el  szilárd-gáz fázisú reakcióval és 

nedves kémiai úton egyaránt. A szilárd-gáz fázisú reakcióval els ként sikerült WO3-

EDA hibrid nanolemezeket el állítani. Az eredményeim alapján egy új keletkezési 

mechanizmust javasoltam a WO3-EDA hibridre, mely a szilárd-gáz fázisú reakcióra 

vonatkozik. 

 

5. Megállapítottam, hogy a WO3-EDA kristályszerkezetében az EDA két -CH2- 

csoportja kétféle pozícióban van jelen, továbbá az egyes C atomokhoz kapcsolódó H 

atomok se ekvivalensek. Az irodalomban jelenleg használt WOx-EDA jelölés helyett 
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a WO3-EDA empirikus összegképletet javasoltam. A WO3-EDA hibrid termikus 

bomlása során inert körülmények között egy amorf WO3 fázis, míg leveg ben m-

WO3 keletkezik. Kimutattam továbbá, hogy a bomlás közben fejl  EDA 

heterociklusos aromás vegyületekké alakul át nitrogénben és leveg ben egyaránt. 
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