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1. A használt rövidítések jegyzéke 

Az alábbi táblázatban a dolgozatomban előforduló legtöbb rövidítés jelentése 

megtalálható angol, illetve magyar nyelven ABC sorrendben. 

CIF Crystal Information File kristály-információs fájl 

COD Crystallography Open Database nyílt krisztallográfiai adatbázis 

CT Central Transition központi átmenet 

CS Chemical Shift kémiai eltolódás 

CSA Chemical Shift Anisotropy kémiai eltolódás anizotrópiája 

DAS Dynamic Angle Spinning dinamikus tengelyű forgatás 

DOR Double Rotation kettős forgatás 

EFG Electric Field Gradient elektromos tér gradiense 

FID Free Induction Decay szabad lecsengésű jel 

ICSD Inorganic Crystal Structure Database szervetlen kristályszerkezet adatbázis 

MAS Magic Angle Spinning mágikus szög körüli forgatás 

MQ Multiple Quantum több-kvantum 

NMR Nuclear Magnetic Resonance mágneses magrezonancia 

NQR Nuclear Quadrupole Resonance mag-kvadrupól rezonancia 

PAS Principal Axes System principális koordináta-rendszer 

QCC Quadrupole Coupling Constant kvadrupól csatolási állandó 

QIS Quadrupole Induced/Isotrope Shift kvadrupól okozta/izotróp eltolódás 

ST Satellite Transition szatellit átmenet 

TMS Tetramethylsilane tetrametil-szilán 
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2. Bevezetés 

A szerkezetkutatási módszerek alkalmazása során – így a mágneses 

magrezonancia (NMR) spektroszkópia esetén is - általános kívánalom, hogy a kapott 

adatok minél jobban elemezhetőek legyenek, minél tisztább spektrumot szeretnénk 

kapni a vizsgált rendszerekről. Ez kis molekulák 1H-NMR és 13C-NMR 

folyadékfázisú vizsgálata közben jórészt teljesül, ugyanis általában keskeny, jól 

elkülönülő csúcsokat kapunk. Azonban ne felejtsük el, hogy a várt keskeny csúcsok 

kiszélesedése és alakváltozása is fontos információkat árulhat el a rendszerünkről, 

hiszen ezek a rendszerben uralkodó kölcsönhatásokat jellemzik [1]. Az NMR 

spektroszkópia születése is jó példa e kölcsönhatások fontosságára, hiszen az 

eredetileg különféle magok giromágneses állandójának meghatározására alkalmazott 

technikánál a pontos meghatározást nehezítő zavaró tényezőként jelentkezett a 

kémiai eltolódás [2], amelynek alapos vizsgálata révén forradalmasították a 

szerkezetkutatást. 

Hasonlóan, a szilárd NMR spektroszkópiában megjelenő óriási, a 

finomszerkezetet elfedő csúcskiszélesedés, amely kezdetben gyakorlatilag 

lehetetlenné tette a szerkezet meghatározását, ma már lehetőséget nyújt a kristályos 

struktúra jellemzésére. Az elmúlt 10-15 évben olyan módszerek születtek, amelyek 

segítségével célzottan vizsgálhatjuk a kiszélesedésben szerepet játszó 

kölcsönhatásokat és az ezeket alapvetően befolyásoló tényezőket, például az atomok 

közvetlen környezetét [3]. A vizsgálatok kiegészíthetőek számítógépes modellezéssel 

is. A feltételezett szerkezetek elektromos és mágneses jellemzői kvantumkémiai 

számításokkal közelíthetőek, és összehasonlíthatóak a mért eredményekkel. 

Az utóbbi időben a kvadrupólus momentummal rendelkező magok - például 

az 17O, a 23Na és a 27Al - váltak a szilárd NMR spektroszkópia leggyakoribb 

célpontjává. A három mag közül kísérleti munkáim tesztalanyaként a nátriumot 

választottam, mivel nagy giromágneses állandója (-11,261 MHz/T), könnyen mérhető 

és igen gyakran előfordul a kémiai rendszerekben [4]. 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Az NMR-aktív magok jellemző kölcsönhatásai 

Az NMR spektroszkópiában az anyagok viselkedését alapvetően több 

kölcsönhatás befolyásolja. A rendszer állapota és energiája között az őt leíró 

Hamilton-operátor ( Ĥ ) teremt kapcsolatot, amely többek között az alábbi tagokat 

foglalja magába: 

 KPQJCSDRFZ HHHHHHHHH ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ   (1) 

Minden egyes komponens kifejezhető az alábbi módon: 

 ATIkH


 ˆˆ  (2) 

Ahol Î  az atommagra jellemző mágneses spin-kvantumszám, T  az atommagot 

jellemző tenzor-mennyiség, A


 a mag környezetét jellemző vektoriális mennyiség 

(például térerőség), és k egy konstans. Például a Zeeman-kölcsönhatás ( ZĤ ) felírható 

az alábbi alakban: 

 0
ˆ IBH z   (3) 

Az egyes komponenseket leíró mennyiségeket az 1. táblázat tartalmazza: 

Kölcsönhatás neve jele T  A


 ΔE 

Zeeman-kölcsönhatás ZĤ  1 0B


 107-109 Hz 

Rádiófrekvenciás gerjesztés RFĤ  1 1B


 103-105 Hz 

Kémiai árnyékolás CSĤ    0B


 102-105 Hz 

Dipól-dipól kölcsönhatás DĤ  D  szomszédI


 103-104(-105) Hz 

Spin-spin csatolás JĤ  J  szomszédI


 1-103 Hz 

Kvadrupólusos kölcsönhatás QĤ  qeQ   sajátI


 103-107 Hz 

Paramágneses kölcsönhatás PĤ  P  közeliS


 102-105 Hz 

Knight-effektus KĤ  K  közeliS


 102-105 Hz 

1. táblázat Az NMR spektroszkópiában vizsgált magok legjellemzőbb kölcsönhatásai. A nevük és 
jelölésük mellett olvasható a kölcsönhatásban résztvevő partnerek jelölése, illetve a 
kölcsönhatások erőssége Hz-ben kifejezve. Az 1 szimbólum az egység-mátrixot jelöli. 
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A táblázat első és harmadik elemének közös jellemzője – és ami élesen 

elválasztja az előzőekben tárgyaltaktól – hogy hatása a külső mágneses térrel együtt 

változik. Erősebb mágneses teret alkalmazva a jelek/jelcsoportok távolabbra 

kerülnek, végül elválnak egymástól. Ez lehetőséget nyújt számunkra, hogy jelentősen 

növeljük a felbontást.  

A kölcsönhatások erősségének értelmezéséhez és összehasonlításához 

szükségünk van egységes skálára, amellyel kiküszöbölhetőek a mágneses tér 

erőségének készülékenkénti eltérései és fluktuációi. Erre használjuk a kémiai 

árnyékolás és a kémiai eltolódás relatív, ppm skáláját. 

A kémiai árnyékolást (chemical shielding) jellemző árnyékolási állandót  minta  

definíció szerint az elektronoktól megfosztott mag segítségével értelmezhetjük: 

  ppm106

mag

mintamag
minta 







  (4) 

Ahol mag  a szabad atommag-, minta  pedig a mintában lévő, adott elektromos 

környezetű mag Larmor-frekvenciája. mag  értéke közvetlenül nem mérhető, azonban 

kvantumkémiai számításokkal meghatározható. 

Mivel a minta Larmor-frekvenciája kisebb, mint a csupasz magé, ezért az 

árnyékolási állandó pozitív előjelű mennyiség, vagyis összességében diamágneses 

hatású a rendszerben, mert a magok által érzékelt B mágneses térerősség kisebb lesz, 

mint az eredeti B0 téré: 

    





2
1

1 0
0




B
BB L  (5) 

A kémiai árnyékolás (chemical shift - CS) használata méréstechnikai szempont-

ból kedvezőbb, ugyanis ebben az esetben nem a szabad magokhoz, hanem stabil 

referenciavegyületekhez viszonyítva vizsgáljuk a mintáinkat. Ezt a mennyiséget 

szintén a Larmor-frekvenciák segítségével, ppm skálán értelmezzük: 

  ppm106

minta

referenciaminta
minta 







  (6) 
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A képlet alapján a kémiai eltolódás és az árnyékolás egymással ellentétes 

tendenciájú mennyiségek, amelyek között az átalakítás az alábbi összefüggéssel 

végezhető el [5]: 

     6
mintareferencia

6

referencia

mintareferencia6

minta

referenciaminta
minta 1010

1
10ppm 







 






  (7) 

A 2. táblázatban néhány gyakran vizsgált mag elektronfelhő nélkül várt kémiai 

eltolódását olvashatjuk. 

A mag jele Referencia δmag 
1H TMS +17,8 ppm 
13C TMS +280 ppm 
31P H3PO4 +961 ppm 

2. táblázat Az elektronoktól megfosztott 1H, 13C és 31P magok kémiai eltolódásai, valamint a 
referenciaként választott vegyület. A TMS a tetrametil-szilánt jelöli [4]. 

3.2. Szilárd minták NMR spektroszkópiája 

Az előzőekben láthattuk, hogy a magokat körülvevő elektronok nagymértékben 

befolyásolják a minták NMR spektroszkópiai viselkedését. Ennek oka, hogy a mozgó 

töltések mágneses mezőt indukálnak, amely megváltoztatja a magok mágneses 

környezetét (lásd (5) egyenlet). A képletben megjelenő kémiai árnyékolás felbontható 

paramágneses (B0-t erősítő) és diamágneses (B0-t gyengítő) komponensekre: 

    paradia00paradia 11   BBB  (8) 

Így a vizsgált magtól függően néhány száztól néhány százezer Hertzes 

elmozdulásként jelenik meg a referenciától az energiaskálán. 

3.2.1. A kémiai árnyékolás anizotrópiája 

Ha a vizsgált anyag egykristályát helyezzük a spektrométerbe, akkor a kristály 

orientációjától függően más és más kémiai eltolódásokkal jelennek meg ugyanazok a 

kémiai környezetű magok. A magyarázat, hogy a jelenséget kiváltó elektronok 

eloszlása a magok körül nem gömbszimmetrikus. Ezért a kémiai árnyékolás tenzor 

( ) segítségével írható fel. A tenzort ábrázoló 3x3-as mátrix diagonalizálásával 
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kaphatjuk a σxx, σyy és σzz értékeket, amelyeket a tenzor principális komponenseinek 

nevezünk. Az ezekhez tartozó koordinátarendszert principális koordináta-

rendszernek (Principal Axes System – PAS) nevezzük: 

 
PAS

zz

yy

xx

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx













































00
00
00

 (9) 

A kémiai eltolódás anizotrópiáját (Chemical Shift Anisotropy – CSA) e három 

komponensből származtatott mennyiségekkel jellemezhetjük. Haeberlen szerint [6] a 

tenzor egy átlagos árnyékolással (δiso), egy aszimmetria paraméterrel (ηC) és a kémiai 

árnyékolás anizotrópiájával (Δ) írható le: 

  zzyyxxiso  
3
1      

2
yyxx

zz





      

isozz

xxyy
C 







  (10) 

Ahol σxx, σyy és σzz értékeit úgy választjuk meg, hogy az izotróp értéktől legtávolabbi 

kapja a σzz, a legközelebbi pedig a σyy jelölést: 

 isoyyisoxxisozz    (11) 

Használhatjuk a IUPAC jelölésrendszerét is, ahol a három komponensből 

képzett σ11, σ22, σ33 értékeket is használhatjuk σiso-val együtt úgy, hogy 332211   . 

A harmadik alkalmazott módszer Hertzfeldtől és Bergertől származik, akik a 

spektrumban kapott jelet egyszerűen a szélességével és aszimmetriájával jellemzik, 

amelyeket fesztávnak (span – Ω) illetve ferdeségnek (skew – κ) neveznek: 

 1133          
1133

223







 iso  (12) 

Ahol 0  és 11   . Utóbbi érték az árnyékolási tenzor alakját is jellemzi, hogy 

az nyújtott (prolát 0 ) vagy lapított (oblát 0 ) jellegű [7]. 

Az egykristályok elemzése technikailag nehezen oldható meg, mivel viszonylag 

nagyméretű egykristályra van szükség, amit adott helyzetben kell stabilan 

pozícionálni a készülékben. Egyszerűség okán általában elporított mintákat szoktak 

vizsgálni. Ekkor a különböző orientációjú mikroszkopikus kristályok σ11 és σ33 

árnyékolások között minden értéket felvesznek, így egy rendkívül széles, jellegzetes 

alakú csúcsot kapunk. 
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3.2.2. Dipól-dipól kölcsönhatás    

Tovább bonyolítja a spektrumot a dipól-

dipól kölcsönhatás. A dipólusok egymáshoz 

viszonyított helyzetének változása az 1. ábra 

alapján eltérő mértékű felhasadást okoz. 

Azonban a különböző helyzetek eltérő valószí-

nűséggel fordulnak elő. Az A pozíció, bár 

jelentős felhasadást eredményez, viszonylag kis 

valószínűséggel fordul elő a C pozícióhoz 

képest, ahol a felhasadás kisebb, és éppen 

ellentétes irányú. A köztes B pozícióban a 

felhasadás nagyon kicsi, az előfordulási arány a 

két szélsőérték közötti. A sok kristály által 

szolgáltatott jel eredője az ábrán látható kettős 

csúcs, amit Pake-dublettnek nevezünk [8]. 

A kölcsönhatást jellemző Hamilton 

operátor az alábbi alakban írható fel: 

  1cos3ˆ 2  DH  (13) 

ahol θ a B0 tér és a két dipólust összekötő vektor által bezárt szög, α pedig a két 

magra jellemző függvény, ami többek között tartalmazza a giromágneses állandókat, 

a teret jellemző permeábilitást, az állapotukat leíró impulzusmomentumaik 

sajátértékeit és a mag-mag távolságokat. Ha  74,54 , akkor a  1cos3 2   tag 

értéke nulla, vagyis a kölcsönhatás nem jelenik meg a spektrumban. 

3.2.3. Kvadrupólus kölcsönhatás 

A Zeeman-kölcsönhatás – és így a mágneses tér – valamint a kvadrupólus 

kölcsönhatás erősségének viszonya szempontjából három esetet különböztethetünk 

meg. Ha az utóbbi erősebb, akkor beszélhetünk mag-kvadrupól rezonancia 

spektroszkópiáról (Nuclear Quadrupole Resonance – NQR). Fordított esetben az 

NMR spektrumban az elsőrendű kvadrupól kölcsönhatás lesz meghatározó. Ha 

A

B

C

z

x

A
B

C

1. ábra Egy dipólus-momentummal 
rendelkező mag hatása a környe-
zetére, és annak megjelenése az 
NMR spektrumban. Ezt és a további 
hasonló ábrákat Chem Bio Draw és 
Wolfram Mathematica programmal 
készítettem. 
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azonban közel egy nagyságrendbe esnek, akkor a másodrendű kvadrupól 

kölcsönhatások is megjelennek a spektrumban [9]. 

A kvadrupólus kölcsönhatás az ½-nél nagyobb spinnel rendelkező magok 

esetén fellépő jelenség. A kölcsönhatást a kvadrupólus-csatolási konstans 

(Quadrupole Coupling Constant – QCC vagy χQ) és a kvadrupólus frekvencia (νQ) 

jellemzi [10-12]: 

 
h
qQe

Q

2

          hII
qQe

Q 122
3 2


  (14) 

ahol e az elemi töltés, eQ a kvadrupólus momentum, I a magspin és zzVeq   az 

elektromos tér gradiens (Electric Field Gradient – EFG) tenzorának legnagyobb 

abszolútértékű principális komponense [13]: 

 

















zz

yy

xx

V
V

V
V

00
00
00

   ahol   xxyyzz VVV   (15) 

V  tenzor ebben az esetben is jellemezhető egy ηQ aszimmetria paraméterrel: 

 
zz

xxyy
Q V

VV 
  (16) 

Itt fontos megjegyezni, hogy a kvadrupólus momentummal rendelkező mag és 

az őt körülvevő atomok által létrehozott V -vel jellemezhető tér közötti kölcsönhatást 

jelentősen módosítja a maghoz tartozó elektronfelhő: 

   ionobs eqeq  1  (17) 

ahol ioneq  a magot körülvevő atomok által létrehozott elektromos tér gradiense, obseq  

a kísérletileg tapasztalható érték,   pedig a Sternheimer árnyékolási tényező 

(Sternheimer (anti-)shielding factor) [14]. 

Egy I spinnel rendelkező mag esetén a Zeeman-kölcsönhatás következtében 

2I+1 szint és 2I megengedett átmenet alakul ki. Ezek közül kitüntetett a -½   ½ 

átmenet, melyet központi átmenetnek (central transition – CT) nevezünk. A többi 

esetén szatellit átmenetről beszélhetünk (satellite transition – ST). Ezeket az 

átmeneteket perturbálja a kvadrupól kölcsönhatás első és másodrendben: 
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2. ábra Egy 5/2 spinű mag energiaszintjeinek felhasadása a Zeeman-kölcsönhatás miatt, valamint 
ezen szintek eltolódása az első (HQ1) és másodrendű (HQ2) kvadrupólus kölcsönhatás 
következtében.  

A második ábrán olvasható tényezők az alábbi módon írhatóak fel: 

         2cossin1cos313
124

1 222
2

1 


 IIm
II
qQeH Q


 (18) 

  

       



 















1122sin
8
31148sincos

2
3

124
9

222222

22

2

0

2

IImIIm

II
mH Q

Q




   (19) 

ahol m a mágneses kvantumszám,  , θ és γ az Euler-szögek, amelyek leírják a PAS 

orientációját a laboratóriumi koordinátarendszerben. A θ szög a z tengely ferdeségét 

jellemzi, amelyet az x tengelytől   szöggel elfordulva állítunk be. A γ szög a z 

tengely (B0) körüli forgatást jellemzi, ami azonban a leíró egyenletben nem szerepel, 

így nem módosítja az energiaszinteket. 

Az első és másodrendű kvadrupól kölcsönhatások tehát az alábbi mértékben 

befolyásolják a Zeeman-kölcsönhatás következtében felhasadt energiaszinteket: 

 21 EEEE Z   (20) 

        


2cossin1cos313
124

1 222
1 


 IIm

II
h

E Q  (21) 

  

       



 















1122sin
8
31148sincos

2
3

124

9

222222

22

2

0
2

IImIIm

II
hmE Q




  (22) 
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Ha az aszimmetriatényező (ηQ) értéke 

éppen nulla, akkor 5/2 spin esetén az egyes 

állapotokhoz tartozó energiák a 2. ábra, és 

a Melléklet 1. táblázata szerint alakulnak. 

 A jel szélessége több ezer ppm, 

azonban a spektrométerrel általában maxi-

mum ezer ppm-es tartományt vizsgálha-

tunk, így az alapvonalból kevésbé 

kiemelkedő szatellit átmenetek teljes 

szélességükben nem figyelhetőek meg. Ha a központi átmenetet vizsgáljuk, akkor a 

környezetében az alapvonal alakja jellemzően egy konkáv ív.  

3.2.4. A mágikus szög körüli forgatás 

A vizsgált minták szerkezetének meghatározását hátráltatja, hogy az anizotróp 

kölcsönhatások okozta jelkiszélesedések elnyomják a számunkra hasznos 

információkat tartalmazó szerkezetet. A cél tehát, hogy olyan körülményeket 

teremtsünk, hogy képesek legyünk megszüntetni, de legalábbis csökkenteni ezeket a 

jelkiszélesedéseket. 

A legelterjedtebb módszer az Andrew [15] és munkatársai által kifejlesztett 

Magic Angle Spinning (MAS) technika, vagyis mágikus szög körüli forgatás. Egy, a 

mágikus szög (  74,54 ) körül forgatott minta Hamilton-operátorát három tagra 

bontva írhatjuk fel: 

  tHHHH statiso
ˆˆˆˆ   (23) 

Az első, izotróp tagban a kvadrupólusos és dipólusos kölcsönhatások kiesnek, és 

csak a skaláris kölcsönhatás marad meg. A második tag az alábbi alakban írható fel: 

 

















 
 

 2cossin
22

1cos3
2

1cos3ˆ 2
22

CH stat  (24) 

Ahol C a kölcsönhatást jellemző konstans, θ a forgatás tengelyének szöge, a   és a ν 

pedig a kvadrupólus tenzor térállását írják le a forgatás tengelyéhez képest. Szintén 

3. ábra A kvadrupólus kölcsönhatás 
megjelenése a spektrumban.  

CT

ST1ST1

ST2ST2
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tartalmaz egy  1cos3 2   tagot, így  74,54  esetén a statĤ  tag tehát kiesik. 

Végezetül felírhatjuk a harmadik tagot is kifejtve: 

           tStCtStCCtH rrrr   2sin2cossincosˆ
2211  (25) 

Ahol C1, C2, S1 és S2 tagok idő-független állandók. Ha a képletben szereplő 

forgatási sebesség (ωr) nagyobb, mint az a tartomány, amit a jel bejár, akkor ez a tag 

nullára egyszerűsödik. Ellenkező esetben egy periodikus jellegű függvényt kapunk, 

amely úgynevezett forgási oldalsávok megjelenését váltja ki. 

3.2.5. A másodrendű kvadrupólus kölcsönhatás kiátlagolása 

Az elsőrendű kvadrupólus kölcsönhatás 

megjelenését a forgatás csak a szatellit átmenetek 

kiszélesedésében módosítja. Másodrendben a kölcsön-

hatás három tag összegeként írható fel [3]. Az első tag 

független a forgatástól illetve a térállástól, csak a 

kölcsönhatás erősségétől és aszimmetriájától függ. Ezt 

nevezzük kvadrupól izotróp eltolódásnak (Quadrupole 

Isotrope Shift – QIS). A másik két tag egy másod és egy 

negyedfokú Legendre-polinomot tartalmaz, mint 

szorzófaktor: 

    1cos3
2
1 2

2  P  (26) 

    3cos30cos35
8
1 24

4  P  (27) 

Látható, hogy a másodrendű tag kiesik, azonban 

a negyedrendű csak úgy átlagolható ki, ha a rendszert 

egy másik szög körül is forgatjuk, amelynek nagysága 

a (27) egyenlet alapján lehet 30,56° vagy 70,12° (5. 

ábra). A kettős forgatás (Double Rotation – DOR) segítségével tehát tovább 

csökkenthető a kvadrupólus felhasadás hatása a spektrumban.  

Alkalmazhatunk olyan technikát is, amelyben a forgatás szögét dinamikusan 

változtatjuk a mérés során (Dynamic Angle Spinning – DAS). A két tengely között a 

70,12°

30,56°

4. ábra Az elsőrendű kvad-
rupól kölcsönhatás az x-z
síkban és a mágikus szög. 

5. ábra A másodrendű kvad-
rupól kölcsönhatás az x-z sík-
ban. 

54,74°
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mintát rendkívül gyorsan és pontosan kell átállítani, ami különösen megnehezíti az 

alkalmazását. A szögek nagyságát két egyenlet megoldásával kapjuk [5]: 

 0coscos 2212   kPP  (28) 

 0coscos 2414   kPP  (29) 

A gyors forgatás igen nagy mechanikai szilárdságú anyag használatát teszi 

szükségessé. Általában cirkónium-dioxidból vagy szilícium-nitridből készült 

rotorokat használnak. A forgathatóságuk méretüktől függ, ugyanis a fellépő erős 

centrifugális erők miatt a minta akár több tonnás nyomást is képes kifejteni a rotor 

falára. 7 mm-es átmérő esetén legfeljebb 6 kHz-cel, 4 mm esetén 15 kHz-cel, 3,2 mm 

esetén 37 kHz-cel és 1,5 mm-es átmérő esetén 70 kHz-cel forgathatjuk a rotort, 

ugyanis a kerületi sebesség nem érheti el a hangsebességet. Ezt nagynyomású 

levegővel való érintőirányú fúvatással érjük el, miközben a rotort légpárnán 

lebegtetjük, hogy a súrlódást csökkentsük. 

3.2.6.  MQMAS technikák 

Frydman és munkatársai 1995-ben továbbfejlesztették a MAS technikát. Céljuk 

az volt, hogy a nehezen megvalósítható, de rendkívül hasznos DAS módszert 

felváltsák úgy, hogy ne legyen szükség a forgatás szögének változtatására. A 2. ábra 

és a Melléklet 1. táblázata alapján a kvadrupólus kölcsönhatás első rendben nem 

változtatja meg az ellentétes spinek közötti energiakülönbséget [3,16]. Másodrendben 

viszont egymással ellentétes irányban mozdítja el őket az energiaskálán, bár az 

ennek mértékét leíró nullad-, másod- és negyedrendű állandók páronként 

különböznek. A viselkedésük tehát némiképp hasonló a központi átmenethez, ami 

forgatás közben másodrendben kiátlagolódik. Bár a többkvantumos (Multiple 

Quantum – MQ) átmenetek közvetlenül nem detektálhatóak, lehetőség nyílik az 

indirekt megfigyelésre. Az MQMAS pulzusszekvenciák legalább két pulzusból 

állnak. Az első gerjeszti a kiválasztott átmenetet, míg a második átfordítja egykvan-

tumos koherenciára, amit végül detektálni tudunk. Legtöbbször a 2323   

átmenetet alkalmazzák (triple-quantum magic angle spinning – 3QMAS). 
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Eredményképpen egy kétdimenziós spektrumot kapunk [10,17]. Mindkét 

tengelyen ugyanazon magok jelei találhatóak. A különbséget a kémiai és az 

anizotróp kvadrupól eltolódás eltérő tendenciája okozza. A kémiai eltolódás mindkét 

skálán azonos módon jelentkezik, így a csak ezzel rendelkező magok egy átló mentén 

helyezkednek el a spektrumban. A kvadrupólus anizotrópia azonban az akvizíciós 

paraméterektől függően egy más meredekségű egyenes mentén jelent eltolódást. Ez 

lehetőséget nyújt egy olyan transzformáció (shearing) alkalmazására, amelynek 

segítségével ezek az egyenesek az F1 (izotróp) tengelyre merőleges állásba 

fordíthatóak. Ekkor az F2 (anizotróp) tengely tartalmazza mindkét eltolódást, aminél 

a MAS kísérlethez hasonló eredményt kapunk. Az F1 tengelyen azonban csak az 

izotróp eltolódás jelenik meg. Az ennek segítségével nyert izotróp eltolódási értékek 

felhasználhatóak a MAS során kapott spektrum adatainak pontosabb szimulálására. 

Ezért az MQMAS technika gyakran a MAS technikával együtt használt eljárás [5]. 

3.3. A 23Na NMR irodalmi vonatkozásai 

3.3.1. Nátrium-tartalmú üvegek 

A 23NaNMR által vizsgált rendszerek között igen gyakoriak a különféle üvegek 

[3,18-35].  Legjellemzőbb tagjai szilikátüvegek, amelyek amorf anyagok, rácsukat 

SiO4 összetételű, tetraéderes egységek építik fel. Ezeket a közös oxigénatomok 

kapcsolják össze, és közöttük kationok helyezkednek el. Természetesen a szilíci-

umatomok kicserélhetőek alumíniumra, bórra, foszforra, germániumra, tellúrra. 

Ezekben az NMR hatékonyan jelzi a vizsgált atomok koordinációját, amellyel a 

kristályosság fokára és a homogenitásra következtethetünk. 

Eckert és munkatársai szol-gél módszerrel gyártottak üveges szerkezetű 

alumino-foszfát üveget [19]. Ehhez üveges nátrium-polifoszfátot készítettek 700 °C-

on megolvasztott kristályos só gyors lehűtésével. A szilárd anyagot vízben 

kevertették néhány órán keresztül, majd néhány cm³ alumínium-laktát oldatot 

öntöttek hozzá. A homogenizált oldatot 40-150 °C-on tartották 24 órán keresztül. A 

szerves komponensek eltávolításához 8 órán keresztül 150-200 °C-on, vákuumban 

tartották, végül 400 °C-on hevítették néhány óráig. A keletkezett anyagokat Bruker 
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DSX-400 spektrométerrel vizsgálták 4 mm átmérőjű MAS mintatartóban. A 9,4 T-s 

mágneses térben 105,9 MHz-es frekvenciánál 1,0 μs-os, vagyis kb. 30°-os pulzust 

használtak. 

Az összetétel függvényében vizsgálták a kémiai eltolódást, amely 0-0,3 alumí-

nium/foszfor arányig lineárisan csökkent. 0,3 arány után a pontokra illesztett egyenes 

meredeksége megváltozott. A tendencia jól magyarázható azzal, hogy a nátriumot 

körülvevő háromdimenziós P-O-Al láncok lineáris P-O-P láncokra cserélődnek, így 

megváltozik a nátrium-ionok koordinációja. 

A Stanford Egyetemen nátrium-

germanát üvegeket gyártottak és vizsgáltak 

[22]. Ehhez 17O-dúsított tetraetoxi-

germanátot hidrolizáltattak vízben. Az így 

keletkezett GeO2-t 350 °C-on szárították 

argon atmoszférában. Ehhez mintánként 

változó arányban Na2CO3-ot és relaxáció-

gyorsítóként 0,2 m/m% Co3O4-t adtak. A 

750 °C-on argonban kihevített keveréket 

1150 °C-on olvadt állapotban tartották egy óráig, majd levegőn gyorsan lehűtötték. 

Az elporított minták 23Na-tartalmát Varian Unity NMR spektrométerrel vizsgálták 

14,1 T erősségű mágneses térben 3,2 mm átmérőjű MAS ZrO2 rotorban. A mintákat 

30°-os pulzussal gerjesztették és 1 M-os NaCl oldatot használtak referenciaként. A 

kémiai eltolódás lineárisan nőtt a mintákban a Na2O n/n%-os mennyiségének 

függvényében. Ez a tendencia jól illett abba a sorba, amelyet korábban más üvegek-

nél, borátoknál [35], vanadátoknál [29] és szilikátoknál [33, 34] is leírták már. 

Dupree és munkatársai nátrium-karbonátból és tellúr-dioxidból állítottak elő 

nátrium-tellurit üvegeket [30]. Nátrium-karbonátot és tellúr-dioxidot porítottak és 

kevertettek 24 órán keresztül. A keveréket kb. két és fél óra alatt 800 °C-ra hevítették, 

majd 18 percig ezen a hőmérsékleten tartották. Ezután gyorsan lehűtötték acélleme-

zek között, majd vákuum-exszikkátorban tartották. Az elporítás közvetlenül a mérés 

előtt történt, hogy a víz adszorpciója minél kevésbé befolyásolja a viselkedést. A 

vizsgálatot 14,1 T erősségű mágneses térben végezték 158,741 MHz frekvenciánál. A 

6. ábra Az izotróp eltolódás változása a 
nátrium-oxid tartalom növekedésével 
[22]. 
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gerjesztő pulzus hossza 0,7 μs volt, 

ami kb. 30°-os pulzusnak felelt 

meg. Referenciaként szilárd NaCl-t 

használtak, aminek a kémiai 

eltolódása ppm2,7  az 1 M-os 

NaCl oldatra nézve. A vizsgálatok 

alapján megállapítható, hogy 

nátrium-ionok elhelyezkedése a 

rácsban alacsony alkáli-tartalom 

mellett véletlenszerű, azonban 

magasabb koncentráció esetén a rendszer kristályos jelleget mutat. 

3.3.2. Zeolitok 

A zeolitok szabályos struktúrájú térhálós alumino-szilikátok, amelyek lazább, 

nyitottabb szerkezetűek. Összefüggő üregek és csatornák találhatóak benne, amelyek 

kiválóan alkalmasak arra, hogy szelektíven megkössenek kismolekulákat, vagy 

ugyanilyen mérettartományban alak szerint szétválasszuk őket [36]. A rácsba 

beépülő ionok különböző koordinációjú pozíciókat foglalhatnak el, ami jelentősen 

befolyásolja a vizsgált rendszerek elektromos környezetét és viselkedését. Ezért 

kézenfekvő ezeket a rendszereket NMR spektroszkópiával vizsgálni [37-40]. 

Boddenberg és munkatársai a Dortmundi Egyetemen a nátrium-klorid és a 

nátrium-bromid beépülését vizsgálták faujasite (FAU) és Linde A (LTA) szerkezetű 

zeolit rácsokba [37]. Ehhez hidratált zeolitokat használtak. 

Ezeket NaCl-dal és NaBr-dal keverték össze úgy, hogy 12 NaCl és 10 NaBr 

jusson a NaY elemi cellájának 1/8-ára, és 6 NaCl a NaA elemi cellájára. A keverékeket 

nagyvákuumban kihevítették, majd hagyták rehidratálódni. Ezután kétszer-

desztillált vízzel lemosták a zeolit felszínéről a visszamaradt sót, majd telített NH4Cl 

oldat felett állni hagyták. Utolsó lépésben néhány NaY mintát vákuumban 

szárítottak, illetve néhányat 5,7-5,9 pH-n Zn(NO3)2 oldattal mosták. Kétszer-

desztillált vizes mosás után végül ezt is telített NH4Cl oldat felett szárították. Ezen 

kívül sodalite-szerkezetű, NaCl és NaBr tartalmú zeolit-mintákat (SOD) is előállí-

7. ábra A különböző összetételű nátrium-tellurit 
üvegek 23NaNMR spektrumai [30]. 
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tottak kaolinból NaCl és NaBr tartalmú NaOH-oldatos kezeléssel, amelyeket 80 °C-os 

vízzel mostak majd vákuumszárítottak. 

A mintákat 23Na MAS NMR technikával vizsgálták Bruker spektrométerekkel 

B0=7,05, 9,40 T és 11,75 T térerősség mellett (νL=79,4 MHz, 105,8 MHz, és 132,3 MHz), 

a 4 mm átmérőjű ZrO2 rotort 10 kHz-cel forgatva. π/8-as (1,0 μs-os) gerjesztő pulzust 

használtak, amivel kb. 500 db akvizíciót végeztek 200-5000 Time Domain (TD) 

értékkel. Referenciaként 1 M-os NaCl oldatot használtak. A spektrumokat 

számítógépes programmal is szimulálták úgy, hogy a lehető legjobban illeszkedjenek 

a mért csúcsokra. 

Hunger, Sarv és Samoson dehidratált zeolitokban vizsgálták a nátrium-ionokat 

MAS és 3QMAS technikával [37]. Bruker MSL 400 és AMX 500-as spektrométereket 

használtak νL=105,8 MHz és 132,4 MHz nátriumra jellemző Larmor-frekvenciával. A 

4 mm átmérőjű MAS rotorokat 12 kHz-cel forgatták. Az egy-dimenziós spektrum 

felvételéhez 0,7 μs-os (30°-os) pulzust használtak. A két-dimenziós spektrumok 

paraméterei: φ1=4,0 μs, φ2=2,0 μs, t1=15 μs. A spektrumok 128 sorból álltak, és 

soronként 5000 scanből készültek. Referenciaként 1 M-os NaCl oldatot alkalmaztak. 

 

 
8. ábra A Samoson és munkatársai által vizsgált zeolitok 23NaMAS és MQMAS spektrumai [37]. 

a, NaY b, NaZSM-5 c, NaEMT 
 

d, NaMOR 
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Az egy-dimenziós spektrumok esetén a mérési tapasztalatok a korábbi 

eredményeknek megfeleltek. A kémiai eltolódások alapján a nátrium-ionok helyzete 

jól azonosítható volt a zeolitokban. A két-dimenziós spektrumokon látható „QIS” 

vonal jelzi a másodrendű kvadrupól eltolódás irányát, az „A” pedig az anizotróp 

kiszélesedés irányát. A spektrumról leolvasható paraméterek segítségével meghatá-

rozták a másodrendű kvadrupólus effektus mértékét, amelynek nagysága 1,0 és 

3,1 MHz közé esett az előkészített mintákban. A kapott paraméterek alapján a NaY és 

a NaEMT esetén a nátriumionok az SI pozíciókba, a NaZSM-5 minta esetén a 10-es 

gyűrűk alkotta csatornákba, míg a mordenite (NaMOR) minták esetén a 12-es gyűrűk 

alkotta csatornákba épültek be. 

3.3.3. A nátrium-ionok elektromos környezetének jellemzése 

A 23Na kvadrupólus-momentummal rendelkező mag, mivel spinje I=3/2. Emiatt 

viselkedését alapvetően befolyásolja az őt körülvevő elektromos tér gradiense, így a 

tulajdonságait figyelve közvetetten információt nyerhetünk az elektromos 

környezetéről. 

Jansen és munkatársai 

nátrium-oxid-kloridban (Na3OCl) 

mérték meg a nátrium Sternheimer 

árnyékolási-tényezőjét (γ∞) 23Na 

MAS NMR technikával [14]. A 

mérést saját készítésű mintával 

végezték, amit elemi nátrium, 

nátrium-hidroxid és nátrium-klorid 

többlépéses reakciójával állítottak elő inert atmoszférában. 

Első lépésként a Na3OCl elemi cellájának szerkezetét megkeresték az Acta 

Crystallographica internetes adatbázisban [41]. Kihasználva azt, hogy a rácsot 

egyszerű ionok építik fel, olyan FORTRAN programot írtak, amellyel egy nátrium-

ion körül kiszámították az elektromos tér gradiensét. Különböző méretű tömbök 

vizsgálata után arra jutottak, hogy egy kiválasztott nátrium-mag körül a gradiens 

nagysága hozzávetőleg 50 Å sugár felett elhanyagolható mértékben tér el a 

9. ábra A Na3OCl elemi cellája és a rácsban lévő 
nátrium-ionok környezete [14]. 
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220 mV107672,6 zzV  értéktől. Emellett kvantummechanikai számításokkal 

meghatározták a nátrium kvadrupólus momentumát is: 229 m10089,1 Q . 

Ezután a vizsgált minta jelalakjára illesztettek modellt, amelynek segítségével 

megkapták QCC értékét. η=0,0 értéket használtak, amit a krisztallográfiai szerkezet 

alapján becsültek.  Végül a (14) és (17) egyenletek felhasználásával kiszámították, 

hogy az árnyékolási tényező nagysága 36,5 . 
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3.4. Célkitűzés 

Munkám során arra törekedtem, hogy számos egyszerű nátriumvegyület esetén 

megvizsgálhassam és összehasonlíthassam a nátrium-ionok 23Na MAS NMR 

spektroszkópiai viselkedését, ezzel bemutatva a változatos megjelenésüket. Ezen 

kívül célom volt még, hogy olyan paramétereket határozzak meg a vegyületek 

elektron-szerkezetéről, amelyek segítséget nyújthatnak a hasonló rendszerek 

kvantumkémiai modellezésekor. A kapott értékek segítségével ugyanis lehetővé 

válik a módszerek jóságának jellemzése. 
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4. Kísérleti munka 

A vizsgálatok során igyekeztem olyan vegyületeket kiválasztani, amelyek a 

legtöbb laboratóriumban megtalálhatóak, és potenciális alapanyagok szervetlen 

kémiai szintézisekben. 

4.1. Az NMR spektroszkópiás kísérletek 

A mérésekhez BRUKER DRX 500-as 

típusú spektrométert használtam, amelyben 

11,744 Tesla erősségű a mágneses tér 

(500,128 MHz 1H frekvencia). 4 mm-es SB 

CP/MAS dual 1H/X mérőfejet használtam. A 

vizsgált mintákat Kel-F kupakkal ellátott 

cirkónium-dioxid üvegből készült mintatar-

tóba töltöttem. A készülék vezérlését a 

BRUKER által készített TOPSPIN szoftver 

1.3-as verziójával végeztem. Baring- és 

driving gázként tisztított nitrogéngázt alkal-

maztam. Mintánként 256 scant vettem fel, 

kivéve a nátrium-bikromátot, ahol 1024-et. 

A minták a Reanal által forgalmazott 

laboratóriumi vegyszerek voltak. Közvet-

lenül a betöltés előtt mindegyiket achát-

mozsárban finomra porítottam. Néhány 

anyagot szárítás után is megvizsgáltam. 

Ehhez előzetesen egy órán keresztül 60 °C-

os szárítószekrényben tartottam őket. 

Referenciaként elporított nátrium-

kloridot használtam. Minden mérés előtt 

ellenőriztem a mérőfej rezgőköreinek 

hangolását és a vevőerősítést, és szükség esetén állítottam rajtuk. 

 PULPROG zg  
 TD 2048  
 NS 256  
 DS 2  
 SWH 79681.273 Hz 
 FIDRES 38.906872 Hz 
 AQ 0.0129012 sec 
 DW 6.275 μsec 
 DE 8.96 μsec 
 TE 296.4 K 
 D1 1.00000000 sec 
 TD0 1  
 NUC1 23Na  
 P1 4.00 μsec 
 PL1 20.00 dB 
 SFO1 132.2903280 MHz 
 SI 2048  
 SF 132.2947996 MHz 
 WDW EM  
 SSB 0  
 PC 1.00  
 LB 10.00 Hz 

3. táblázat A 23Na MAS kísérletek általános 
mérési paraméterei. 
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4.1.1. A spektrométer kalibrálása 

A 90°-os pulzus kalibrálásához kristályvizes nátrium-wolframátot 

(Na2WO4 ∙ 2H2O) használtam, ami egységes, kristályos állagú volt. Az elporított 

anyagot tartalmazó rotort 8 kHz-cel forgattam meg. A kalibráció során 20 μs-os 

pulzussal indítottam, amelynek hosszát 20 μs-mal növeltem lépésenként. A kapott 

ábra alapján úgy becsültem, hogy a 90°-os pulzushoz kb. 107 μs-os besugárzás 

szükséges.  

PULPROG zg  
TD 1024  
NS 4  
DS 0  
SWH 26490.066 Hz 
FIDRES 25.869205 Hz 
AQ 0.0193780 sec 
RG 512  
DW 18.875 μsec 
DE 26.96 μsec 
TE 295.1 K 
D1 5.00000000 sec 
TD0 1  
NUC1 23Na  
P1 400.00 μsec 
PL1 20.00 dB 
SFO1 132.2936651 MHz 
SI 16384  
SF 132.2943856 MHz 
WDW no  
SSB 0  

 

PC 1.00  

10. ábra A 90°-os pulzus kalibrációjának spektruma és a kalibrációs mérés paraméterei. 

A 3Q-MAS kísérleteket az mp3qzqf programmal végeztem. Ez egy három-

pulzusos, Z-filteres szekvencia. A p1 gerjesztő pulzus három-kvantum koherenciát 

hoz létre, amit d0 ideig hagyunk fejlődni. Ezután a rövid p2 pulzus visszabillenti a 

mágnesezettség-vektort a z tengelyre. A d4 várakozási idő alatt a számunkra 

nemkívánatos koherenciák csökkennek, végül a p3 jelű, CT szelektív, π/2 impulzus 

kibillenti a vektort a z tengelyből. 
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NS 12  

d0 1 μsec 

d1 5 sec 

d4 20 μsec 

p1 3,6 μsec 

p2 1,2 μsec 

p3 20 μsec 

pl11 20 dB 

 pl21 20 dB 

11. ábra A hárompulzusos 3QMAS kísérlet pulzusprogramjának sematikus ábrája és 
paramétereinek alapbeállításai. Az ábra a TOPSPIN 2.1 program kezelési útmutatójából származik. 

A kalibrálás során először p2-t optimáltam. Ehhez először pl1-et -6 db-re és 

pl11-es 20 db-re állítottam. Az optimálást 1,2 μs-ról indítottam 1,2 μs-os lépésekkel. 

A legerősebb jelet p2=7,2 μs esetén kaptam. A p1 optimálását 7,2 μs-ról indítottam 

7,2 μs-os lépésekkel. Végül 21,6 μs esetén kaptam a legerősebb jelet. A leírás alapján, 

a pulzusprogram esetén a scan-szám (NS) értéke 12 többszörösének kell lennie. 

4.2. A spektrumok feldolgozása 

A spektrumok feldolgozása a BRUKER által kiadott TOPSPIN program 2.1-es 

verziójával történt. Első lépésben fáziskorrekciót végeztem, amihez a beépített 

automatikus fáziskorrekciót használtam. Néhány esetben ez szemmel láthatóan nem 

adott jó eredményt, ezért ekkor a manuális fáziskorrekciós funkciót használtam. 

Ezután az alapvonal kisimításához a TOPSPIN alapvonal-korrekcióját használtam.  

A modell-illesztés a TOPSPIN 2.1 Analysis/LineShapeFitting/Solids funkciójával 

történt. Simplex iterátort használtam, és QUAD central modellt illesztettem a 

spektrumokra. Az illesztett paramétereket a Haeberlen-féle rendszerben a 4. táblázat 

mutatja be: 
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Paraméter neve Jele  

Csúcsmagasság Iy  

Izotróp eltolódás δ(iso) ppm 

Kvadrupól csatolási állandó CQ(Quad) kHz 

Kvadrupól aszimmetria η(Quad) 0 ≤   ≤ 1 

Line Broadening LB Hz 

Gaussian Broadening GB Hz 

4. táblázat A TOPSPIN által felkínált illesztési paraméterek. A második oszlop tartalmazza a 
program által használt jelölésrendszert. 

Első lépésben manuálisan állítottam a paramétereket, amíg hasonló alakú 

csúcsot nem kaptam. Ekkor elindítottam az iterálást. Megfelelő eredmény esetén az 

alak függvényében egyes paramétereket rögzítettem, majd ismét elindítottam egy 

iterációt. Végül egy újabb iterációt végeztem az összes paraméterre. Ezt addig 

ismételtem, amíg a program által jelzett illeszkedés 92-93% fölé nem ment. Néhány 

anyag esetén olyan intenzív forgási oldalsávokat kaptam, hogy azokat is 

felhasználtam. Ekkor a QUAD all módot használtam. Ebben az esetben, mivel a 

csúcsok közötti alapvonal zajos volt, 81-82 % feletti illeszkedést is elfogadhatónak 

tekintettem. Az illesztésnél kapott paraméterek segítségével meghatároztam a 

kvadrupól indukált eltolódást [42]: 
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Ahol ID  csatolási állandó értéke 3/2-es spinű magok esetén 25˙000. 

Ezen kívül meghatároztam az elektromos tér gradiens Vzz komponensének 

nagyságát [19]: 
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   (31) 

ahol a Q kvadrupólus-momentum nagysága 23Na mag esetén Q=1,089 ∙ 10-29 m2. 
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5. Eredmények és diszkusszió 

A következőkben bemutatom a vizsgált anyagok esetén a mérési 

tapasztalatokat és néhány jellemző példán keresztül az illesztett modelleket, 

melyeknél az elméleti bevezetésben használt jelöléseket alkalmazom. Az eredmények 

értelmezéséhez kristályszerkezeti adatokat is felhasználtam, amelyeket internetes 

adatbázisokban (Crystalography Open Database – COD [43], Inorganic Crystal 

Structure Database - ICSD [44]) kerestem ki. Az letöltött .CIF (Crystal Information 

File) kiterjesztésű fájlokat első lépésben a CrystalMaker [45] programmal nyitottam 

meg. Ennek segítségével elválasztottam egymástól az eltérő környezetű nátrium-

ionokat a SiteBrowser eszköztár megjelenítő funkciója segítségével. Ezután a 

kiválasztott ionok környezetét célzottan vizsgáltam a Mercury [46] programmal. A 

dolgozat további részébe több szerkezeti ábrát is elhelyeztem, amelyek a Mercury 

Export funkciójával készültek. Az ábrák kísérleti és számított spektrumait pedig a 

BRUKER cég XWinPlot programjával jelenítettem meg. 

5.1.1. A nátrium-volframát és nátrium-molibdát összehasonlítása 

A nátrium-volframát spektrumában egy intenzív központi és a két oldalán egy-

egy nagyon gyenge forgási oldalsáv látható. Az illesztést a központi -10 ppm körüli 

jelre végeztem. Jól láthatóan két részből tevődik össze, egy kb. 9 ppm-nél 

elhelyezkedő keskeny, magas csúcsból, és egy jóval alacsonyabb, kb. 23 ppm 

szélességű csúcsból. 

  
12. ábra Bal oldal: a nátrium-volframátban található kétféle nátrium-mag környezete. A lila 
gömbök jelzik a volframát-ionok központi volfrám-atomjait. Jobb oldal: Az elporított minta 
23NaMAS spektruma és a program segítségével illesztett görbe.  
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Az internetről letöltött kristályszerkezetben két különböző elrendeződésű 

nátriumot találtam. Ez egyezik az NMR-rel végzett kísérlet eredményeivel. A 

szélesebb csúcs illesztésénél ηQ=0,11 értéket kaptam, ami arra utal, hogy a kvadrupól 

kölcsönhatásban résztvevő elektromos térgradiens Vxx és Vyy komponense nagyon 

hasonló. Ez valószínűleg a 12. ábrán látható szerkezetben a baloldali nátrium-mag 

jele. A keskenyebbik csúcs esetén az ηQ=0,263 értéket kaptam, ami nagyobb eltérést 

jelez a Vxx és Vyy között. Ez tehát a jobboldali nátrium és környezetének jele. 

A nátrium-molibdát esetén nagyon hasonló spektrumot kaptam. Itt is egy igen 

intenzív központi jel, és egy-egy forgási oldalsáv található. A -12 ppm-nél lévő, 

központi jelet használtam fel, ami ebben az esetben is két részre bontható. A 

magasabb csúcs -9 ppm-nél található, az alacsonyabbik pedig kb. 25,3 ppm széles. 

  
13. ábra Bal oldal: a nátrium-molibdátban található kétféle nátrium-mag környezete. A lila gömbök 
jelzik a molibdát-ionok központi molibdén-atomjait. Jobb oldal: Az elporított minta 23NaMAS 
spektruma és a program segítségével illesztett görbe.  

Az internetes adatbázisban található kristályszerkezetben szintén kétfajta 

elrendeződésű nátriumot találtam, amelyek a 13. ábrán láthatóak. Ebben az esetben is 

alacsony, ηQ=0,083-as aszimmetria értéket kaptam, ami jól jellemzi az ábra baloldali 

nátrium-tagját. A keskenyebbik csúcs esetén ebben az esetben is magasabb, ηQ=0,244 

értéket kaptam. 

A spektrumok és a kristályszerkezetek összehasonlítása alapján elmondható, 

hogy az illesztett spektrumok igen jól jellemzik a mintákban lévő nátrium magok 

környezetét. A két anyag hasonlósága tehát már az NMR spektrumokkal is 

igazolható. 
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5.1.2. A nátrium-halidok 

A nátrium-fluorid, -klorid, és –bromid spektrumaiban egy-egy jelet, és azok 

intenzív forgási oldalsávjait találtam (Melléklet). A nátrium-jodid esetén szintén 

megtaláltam ezt a jellegű csúcsot, azonban egy sokkal kisebb és jellegét tekintve 

szélesebb csúcs is megjelent. Erről a dolgozat későbbi részén bővebben írok. 

A nátrium-fluorid esetén három-három forgási oldalsávra terjesztettem ki az 

illesztési tartományt. Emellett a forgatás sebessége is bekerült az illesztett 

paraméterek közé. A klorid spektrumában lévő négy fogási oldalsávból hármat, a 

bromidnál pedig az ötből négyet használtam fel az illesztéshez. A jodid 

spektrumában az oldalsávok intenzitása jelentősen kisebb, így ebben az esetben nem 

használtam őket. A jel kis szélessége miatt kis QCC értéket, a szimmetrikus alakja 

miatt pedig kis ηQ értéket vártam. A négy anyag jeleire illesztett csúcsok paramétereit 

a 4. táblázatban hasonlíthatjuk össze: 

Képlet NaF NaCl NaBr NaI 

Modell QUAD all QUAD all QUAD all QUAD central 

Oldalsávok 5/2 4/3 5/4 2/0 

δISO (ppm) -0,103 0,028 -1,756 -10,267 

QCC (kHz) 30 20 24 76 

ηQ 0,215 0,095 0,022 0,228 

LB (Hz) 409 119 63 39 

GB (Hz) 396 62 210 107 

Illeszkedés 92,19 % 86,81 % 85,03 % 96,98 % 

Rács 
szerkezete 

    
Na-X (Å) 2,390 2,810 2,981 3,300 

4. táblázat A nátrium-halidok spektrumaira illesztett modellek jellemző paraméterei. Az 
oldalsávok sor a spektrumban látható oldalsáv-párok számának, és a felhasznált sávok számának 
arányát tartalmazza. 
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A feldolgozásnál LB=10 Hz-et használtam a spektrumok kisimítására. Ez a FID-

et egy exponenciálisan lecsengő függvénnyel szorozza meg, ami egyrészt kisimítja az 

alapvonalat, másrészt megnöveli a csúcsok szélességét. Az illesztett spektrumoknál a 

kapott LB értékek általában jóval nagyobbak lettek. Ez arra utal, hogy a rendszerben 

hasonló eredménnyel járó folyamat jelenik meg. Ilyenek például a különféle 

relaxációs folyamatok, amelyek szintén exponenciális jellegű függvényekkel írhatóak 

le. Nátrium-magoknál a reziduális kvadrupól hatások jelentősen befolyásolják a 

spin-rács (T1) relaxációs időt [47].  

A természetben előforduló összes halogén mag NMR aktív [48]: 

mag előfordulás spin 
19F 100,00 % 1/2 

35Cl 75,53 % 3/2 
37Cl 24,47 % 3/2 
79Br 50,54 % 3/2 
81Br 49,46 % 3/2 
127I 100,00 % 5/2 

5. táblázat A természetben megtalálható halogén-magok izotópjainak százalékos előfordulási 
aránya és eredő mag-spinje [48]. 

Eszerint az összes halogén-mag jelentősen meggyorsítja a környező magok 

relaxációját. A fellépő kölcsönhatás a távolság növekedésével csökken. Ez a tendencia 

a kapott adatokban is megfigyelhető, ugyanis az LB értékek a nátrium-halogén 

távolságok növekedésével csökkennek. 

A rácsszerkezetekből megállapíthatjuk, hogy mind a négy esetben oktaéderes 

szimmetriájú tér veszi körül a nátrium-magokat. Ez okozza a csatolási állandó kis 

értékét. Az elektromos tér szimmetriája is oktaéderes, ezért ηQ értéke igen kicsi. 

Az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy kis QCC esetén az ηQ 

paraméter közelítési hatékonysága igen alacsony, mivel ekkor kisebb mértékben 

befolyásolja a jelalakot, mint a mérés során fellépő zaj. Ezért ηQ csak akkor 

közelíthető, ha felhasználjuk a forgási oldalsávokat, ugyanis ezek intenzitását 

valamennyire befolyásolni tudja. 
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5.1.3. A nátrium-jodid szerkezetvizsgálata 

A nátrium-jodid mérésekor megfigyeltem, hogy az elporított minta nagyon 

gyorsan összetapadt és forgatás után a mintatartóból csak vizes kioldással lehetett 

eltávolítani. Emiatt arra következtettem, hogy az anyag meglehetősen higroszkópos, 

és a spektrumban látható kisebb csúcs ennek hatására jelent meg. A 

kristályszerkezeti adatok között megtaláltam a nátrium-jodid két kristályvizes 

módosulatát, amelyben egy nátriumot négy oxigén és két jód vesz körül.  

  
14. ábra Bal oldal: A két kristályvizes nátrium-jodidban található nátrium-ionok környezete. Jobb 
oldal: Az elporított minta 23NaMAS spektruma és a program segítségével illesztett görbe. A kis 
intenzitású, lapos csúcs jelzi a víz beépülését a rácsba. 

Ebben az elrendeződésben QCC értéke valószínűleg jóval nagyobb, így 

várhatóan szélesebb jelet kapunk, ami megfelel a spektrumban látott eredménynek. 

A nátrium-perjodát spektrumában is találtam egy nagyon kis intenzitású kettős 

csúcsot (Melléklet). Ez egy kis ηQ és nagy QCC értékkel jellemezhető komponens, 

amire a kis intenzitás miatt nem illeszthető megbízhatóan csúcs. A kristályszerkezeti 

adatok között sajnos nem találtam a kristályvizes nátrium-perjodát szerkezetét. 

Azonban megtaláltam a kristályvizes nátrium-perklorátét (NaClO4 ∙ H2O). Az elemi 

cellájában két eltérő pozícióban lévő nátrium található (15. ábra). Ezek környezete 

igen hasonló, így a két, alapvetően eltérő mag jele is nagyon hasonló. 
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15. ábra Bal oldal: Az egy kristályvizes nátrium-perklorát szerkezetének részlete. A zöld gömbök 
jelzik a perklorát-ionok központi klóratomjait. Jobb oldal: Az elporított minta 23NaMAS spektruma 
és a program segítségével illesztett görbe.  

A két jel együttesen egy kettős csúcsot ad, amelynek szélessége (a jobb oldali 

váll nélkül) kb. 10,2 ppm. Ez a szélesség igen jó egyezést mutat a nátrium-perjodát 

esetén tapasztalt csúcs kb. 10 ppm szélességével. Ez alapján kijelenthető, hogy a 

perjodát spektrumában található kis, kettős csúcs a kristályvizes perjodát jele. 

5.1.4. A nátrium-szulfát spektruma 

A vízmentes nátrium-szulfát spektrumá-

ban egy intenzív jel található -20 ppm-nél és 

egy-egy forgási oldalsáv a két oldalán (17. 

oldal). Ezek intenzitása túl kicsi az illesztéshez, 

ezért csak a központi, kb. 17,6 ppm széles jelet 

használtam. A csúcs alakját meghatározó 

baloldali váll, a kettős csúcs, és a jobboldali 

pillér alapján egyetlen jel alkotja. A 

kiszélesedését főként a nagy csatolási állandó 

okozza, amelynek értéke QCC=2565 kHz. Az aszimmetria mértéke ηQ=0,628. Az 

illesztés során nem találtam olyan régiót, ahol a legnagyobb egyezéskor is 

szisztematikus eltérés lenne a mért és a számított spektrumok között. Ez arra utalt, 

hogy a spektrum valóban egy jellel illeszthető, tehát a só a kristályvízre nézve 

egységes összetételű. 

16. ábra A vízmentes nátrium-szulfát 
rácsának részlete. 
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17. ábra Bal oldal: az eredeti nátrium-szulfát mért és számítot 23NaMAS spektruma. Jobb oldal: A 
szárított nátrium-szulfát mért és számított 23NaMAS spektruma. 

A vegyszeres üvegből kivett anyag egy részét szárítószekrénybe helyeztem, és 

egy óra múlva azt is megvizsgáltam. Az eredeti, és a kezelt anyag spektruma nagyon 

hasonlóak voltak. A központi, -20 ppm-nél található csúcs szélessége és alakja is 

hasonló, amit az illesztett paraméterek is megerősítenek: QCC=2575 kHz, ηQ=0,612. 

Eszerint a vegyszeres üvegben található nátrium-szulfát valóban száraz, így alkalmas 

vízelvonó szernek. 

A só tíz kristályvizes változatát is megvizsgáltam. A spektrumban egyetlen 

csúcs található kb. -4,2 ppm-nél, amely szimmetrikus, és ránézésre egyetlen jel 

alkotja. A letöltött szerkezet alapján viszont a rács két különböző nátriumot tartalmaz 

(18. ábra). 

       
18. ábra Bal oldal: A tíz kristályvizes nátrium-szulfát rácsának részlete a két különböző környezetű 
nátrium-ionnal. A sárga gömbök a rácsba épült víz oxigénatomjai. Jobb oldal: az elporított minta 
mért és számított 23NaMAS spektruma. 

A nátrium-ionokhoz koordinálódó oxigének mind a rácsba épült vízhez 

tartoznak. Emiatt a QCC és az ηQ értéke mindkét fajta nátrium esetén kicsi. Az 

illesztésnél kapott paraméterek: QCC=190 kHz és ηQ=0,181. 
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A kristályvizes nátrium-hidrogénszulfát (NaHSO4 ∙ H2O) spektrumában 

egyetlen intenzív csúcs látható kb. -16 ppm-nél, amihez egy-egy forgási oldalsáv 

tartozik. A központi csúcs szélessége kb. 17,5 ppm. A csúcs kettős maximuma, illetve 

jobboldali válla alapján a csúcs egyetlen mag jeléből származik. Az illesztés során 

QCC=2086 kHz-et és ηQ=0,366 értékeket kaptam. Az ICSD adatbázisa szerint a rács 

valóban csak egyfajta nátriumot tartalmaz. Minden egyes kationt négy szulfátion és 

két transzhelyzetű vízmolekula vesz körül. 

  
19. ábra Bal oldal: A kristályvizes nátrium-hidrogénszulfátban lévő nátrium-ionok környezete. 
Jobb oldal: Az elporított minta mért és számított 23NaMAS spektruma. 

A vízmentes nátrium hidrogén-szulfátban a nátrium-ionokat hét-hét hidrogén-

szulfát ion vesz körül. Ennél várhatóan jóval kisebb lenne a csatolási állandó, ezért a 

minta valóban kristályvizes sóból állt. 

5.1.5. A kristályvíz megjelenése a spektrumban 

A nátrium-tioszulfát levegőn könnyen veszít kristályvíz-tartalmából. A 

dobozából kivett kristályok közül kiválogattam azokat, amelyek áttetszőek. Ezeket 

rögtön elporítás után a mintatartóba töltöttem és megmértem. 

A spektrumban egy csúcs volt látható -10 ppm-nél (20. ábra). A jobboldali váll 

alakját figyelembe véve a csúcsot kétféle mag jele építi fel. Egy keskeny csúcs -9,1 

ppm-nél és egy szélesebb kettős maximumú csúcs -10,5 ppm-nél. A két csúcs 

paraméterei: QCC1=438 kHz, ηQ1=0,044, QCC2=2267 kHz, ηQ2=0,387. A modell 96,35 %-

ban illeszkedik a mért eredményekre. Eszerint a vizsgált minta csak öt kristályvizes 

tioszulfátot tartalmazott. 
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20. ábra Bal oldal: Az öt kristályvizes nátrium-tioszulfátban található kétféle nátrium-ion és 
környezete. Jobb oldal: A teljesen áttetsző kristályokat tartalmazó minta mért és szimulált 
23NaMAS spektruma. 

A 60 °C-on kiszárított anyag spektruma egyetlen összetett csúcsot 

tartalmazott kb. -15,0 ppm-nél (21. ábra). Az illesztés során két különböző nátrium 

jelével sikerült 95,87 %-os illeszkedéssel a csúcsot lefedni. Egy keskeny, nagy 

aszimmetriájú jellel kb. -10,0 ppm-nél, és egy 16 ppm széles, kettős maximumú jellel 

kb. -18 ppm-nél. Az illesztett paraméterek: keskeny jel: QCC1=1124 kHz, ηQ1=0,428, a 

szélesebb jel: QCC2=2142, ηQ2=0,166. 

  
21. ábra Bal oldal: A vízmentes nátrium-tioszulfát rácsának részlete. Jobb oldal: A kiszárított, fehér 
por mért és szimulált 23NaMAS spektruma. 

Figyelembe véve azt, hogy a kristályvizes és a kristályvízmentes anyag rácsa is 

két-két különböző környezetű nátrium-magot tartalmaz, valamint hogy mindkét 

spektrum jól illeszthető két jellel kijelenthető, hogy az egyórás hevítés alatt az anyag 

teljesen elveszítette a kristályvizét. 
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22. ábra Bal oldal: A tíz kristályvizes nátrium-pirofoszfát két eltérő nátrium-ionjának környezete a 
vízhez és a pirofoszfát-ionhoz tartozó oxigének megkülönböztetésével. Jobb oldal: Az elporítás 
előtt teljesen áttetsző anyag mért és szimulált 23NaMAS spektruma. 

Ugyanezt a kísérletet elvégeztem a nátrium-

pirofoszfáttal (Na4P2O7 ∙ 10H2O) is (22. ábra). A 

spektrumában található középső csúcsot 96,28 %-os 

illeszkedéssel sikerült közelítenem a rácsszerkezet 

alapján jósolt két jellel (QCC1=313 kHz, ηQ1=0,239, 

QCC2=1945 kHz, ηQ2=0,090). 

Az áttetsző kristályok teljesen kifehéredtek a 

szárítás során. A vizsgált minta spektruma ebben az eset-

ben is csak egyetlen jelet tartalmazott -10 ppm-nél (23. 

ábra). Az ICSD adatai alapján a vízmentes pirofoszfát 

rácsát négy különböző nátrium építi fel. A jelek azonban 

olyan közel voltak egymáshoz, hogy nem sikerült a csúcsot megbízhatóan illeszteni. 

5.1.6. A QIS és a Vzz paraméterek számítása 

A két paraméter kiszámítását a nátrium-bikromát példáján szeretném 

bemutatni, amelynek a spektrumában három csúcs található (24. ábra). A -11,5 ppm-

nél és -20,5 ppm-nél elhelyezkedő csúcsokat láthatóan csak egy-egy jel alkotja, 

azonban a középső, -16,5 ppm-nél lévő jól láthatóan összetett. Összesen négy jel 

felhasználásával 98,31 %-kal sikerült illeszteni. A QCC-ből és az ηQ paraméterekből 

meghatározott QIS és zzV  mennyiségek a 6. táblázatban olvashatóak. 

23. ábra A kihevített 
nátrium-pirofoszfát mért 
23Na MAS spektruma. 
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24. ábra Bal oldal: A nátrium-bikromát négy eltérő nátrium-ionjának környezete a vízhez és a 
bikromát-ionokhoz tartozó oxigének megkülönböztetésével. Jobb oldal: Az elporított anyag mért 
és szimulált 23NaMAS spektruma. 

 

Jel QCC  (kHz) η Q QIS  (Hz) QIS  (ppm) |V zz|
Na1 843 0,144 -135 -1,02 3,201E+17 V/m²
Na2 1245 0,319 -303 -2,29 4,728E+17 V/m²
Na3 1157 0,648 -288 -2,18 4,394E+17 V/m²
Na4 1014 0,123 -195 -1,48 3,851E+17 V/m²  

6. táblázat A nátrium-bikromát spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, valamint a belőlük 
számolt kvadrupól izotróp eltolódás (QIS) és elektromos térgradiens abszolút értéke (|Vzz|). 

A különböző mintákat jellemző illesztett spektrumok, valamint a számított 

paraméterek a melléklet táblázataiban olvashatóak. 

A gradiens komponenseit megpróbáltam kvantumkémiai módszerekkel 

közelíteni. Ezek segítségével a (30) és a (31) egyenlet felhasználásával a QCC és az ηQ 

is meghatározhatóak, amikből QIS kiszámítható. Ehhez a kristályok adatait 

tartalmazó .CIF kiterjesztésű fájlokat GaussView4.1 programmal megnyitottam és a 

módszerek beállítása után a rendszerek energiáját Gaussian03 programmal 

számoltam. Az elektromos tér gradiensének kiszámítására prop=efg kulcsszóval 

adtam utasítást. Először DFT módszert alkalmaztam és 6-31G(d) bázist, azonban a 

program kevés memóriára hivatkozva nem futott le. Miután STO-3G bázison sem 

sikerült a számolás, HF módszerrel, majd pszeudo-potenciálokkal próbáltam 

egyszerűsíteni a számításokat, de sikertelen volt. 
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5.1.7. 3QMAS 

A minták közül a nátrium-kloridot, a nátrium-

volframátot és a dinátrium-hidrogénfoszfátot 

vizsgáltuk meg 3QMAS módszerrel. A méréseknél 

beállított paraméterek a melléklet táblázataiban 

olvashatóak.  

Miután a kapott spektrumokat mindkét 

dimenzióban Fourier-transzformáltam, shearing-

transzformációt hajtottam végre, hogy a 

kvadrupólus anizotrópiára jellemző egyenes a 

függőleges tengelyre merőlegesen helyezkedjen el. 

Ekkor a vízszintes (továbbiakban anizotrópnak 

nevezett) tengelyen a MAS spektrumnak megfelelő 

csúcsok, a függőleges (továbbiakban izotrópnak 

nevezett) tengelyen pedig az izotróp eltolódású 

csúcsok jelennek meg. 

A nátrium-klorid 3QMAS spektruma 

rendkívül zajos volt. Végül a legintenzívebb jelet 

sikerült elkülönítenem, amely a 25. ábra felső részén 

látható. 

Ezután mértem meg a dinátrium-hidrogén 

foszfátot (Na2HPO4 ∙ 2H2O). A 3QMAS spektrum 

még a nátrium-klorid mérésekor tapasztaltnál is 

zajosabbnak bizonyult (25. ábra középső részlete). 

Végül két jelet sikerült elkülöníteni, amelyek 

nagyon szélesek voltak, főleg az anizotróp 

tengelyen. Ez megfelel a MAS kísérletnél 

tapasztaltakkal (Melléklet). Az izotróp tengelyen a két jel -2,4 ppm-nél és -2,9 ppm-

nél található, amelyek a MAS spektrumra illesztett modell esetén kapott paramé-

terekkel jó egyezést mutatnak. 

25. ábra A NaCl (felül), a  
Na2HPO4 (középen) és a Na2WO4 
(alul) 23Na 3QMAS spektruma. A 
függőleges tengelyen olvashatóak 
le a magok izotróp eltolódása. 
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A nátrium-volframát 3QMAS spektruma szintén meglehetősen zajosnak 

bizonyult (25. ábra alsó részlete). Az izotróp tengelyen kb. -7,7 ppm-nél található egy 

csúcs. A MAS kísérlet illesztett spektrumában (Melléklet) az egyik jelhez -7,789 ppm-

es izotróp eltolódás tartozik, ami tehát a 3QMAS spektrumról is leolvasható. A másik 

csúcshoz tartozó -1,255 ppm-es izotróp érték foltja viszont egyáltalán nem látható. Ez 

a jelenség értelmezhető, ha megfigyeljük a két komponens alakját a MAS kísérletben 

kapott spektrumban. A -7,789 ppm-es izotróp eltolódású csúcs kb. 5 ppm széles, jól 

kitűnik az alapvonalból. A másik, -1,255 ppm izotróp eltolódású csúcs azonban kb. 

25 ppm széles, elnyújtott, ezért kevésbé tűnik ki. Ez a karakterisztika a 3QMAS 

spektrumban is megjelenik, így az alapvetően erős zajból az utóbbi nem képes 

értékelhetően kiemelkedni. 

Az mp3qzqf pulzusprogram során a többkvantum-koherencia kialakításához – 

amelynek sikeressége alapvetően befolyásolja a jelünk intenzitását - igen erős 

besugárzás szükséges. A felhasznált szekvencia közben, a d4 evolúciós idő alatt 

kihasználjuk az egykvantum-koherenciák gyors relaxációját, azonban ezalatt a 

többkvantum-koherenciák jelintenzitása is számottevően csökken. Sajnos az általam 

használt eszközben az adó csak 300 W-os teljesítményre képes, ami kevés a jól 

értékelhető spektrumok felvételéhez. 
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6. Összefoglalás 

A dolgozatomban áttekintést nyújtottam az NMR spektroszkópia jellemző 

kölcsönhatásairól. Külön kitértem a szilárd minták viselkedését alapvetően 

befolyásoló kölcsönhatásokra, amelyeket kvalitatív módon jellemeztem. Bemutattam, 

hogy az anizotróp jellegű effektusok hatása csökkenthető a mágikus szög (54,74°) 

körüli forgatással, illetve a többkvantumos átmenetek kihasználásával. Ez 

lehetőséget nyújt számunkra, hogy szelektíven vizsgáljuk őket és rajtuk keresztül a 

magokkal kölcsönható környezetüket. Ehhez kapcsolódóan végeztem a kísérleti 

munkámat. 

A vizsgálatok célpontjának a 23Na-ot választottam, mivel nagy giromágneses 

állandóval és 100%-os természetes előfordulással rendelkezik. Több különböző 

kristályos nátrium-só elporított mintáját vizsgáltam 23Na MAS NMR és 23Na 3QMAS 

NMR spektroszkópiával. A kapott spektrumokra sikerült számítógépes programmal 

modellt illesztettem, és a csúcsok számát, alakját és paramétereit felhasználva 

jellemeznem a rendszereket, és a fellépő kvadrupólus kölcsönhatásokat. A 

tapasztalataim szerint a kristályszerkezetekből valamint a mérésekből kiolvasható 

jellemzők igen jól egyeztethetőek. Bár a 3QMAS spektrumok elvileg segítséget 

nyújthatnak az elemzésben, az általam végzett mérések során csak kevésbé 

használhatónak bizonyultak. 

A két leírás összehasonlításhoz megpróbáltam kvantitatív módon jellemezni a 

rendszereket. Ehhez kvantumkémiai számításokat végeztem a sók szerkezetéből 

kiindulva. Sajnos a számítások nem jártak sikerrel. 

Ennek ellenére a munkám jó kiindulási alap további vizsgálatok elvégzésre. A 

jövőbeli terveim közé tartozik a MAS és a 3QMAS-on kívül más módon is 

megfigyelni a nátrium-magok viselkedését szilárd rendszerekben, valamint 

megfelelő módszert és programot találni a számítások elvégzésére. 
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7. Summary 

In my dissertation, I gave an overview about the specific interactions in the 

NMR spectroscopy. I particularly discussed the behavior of fundamentally 

influencing interactions in solids, which are characterized in a qualitative way. I 

demonstrated, that the anisotropic nature of these effects can be reduced by rotating 

the sample around the magic angle (54,74°), and taking the advantages of multiple 

quantum coherences. This allows us to selectively examine the nucleus and their 

interacting environment. I made my experimental work in this context. 

I chose the 23Na nucleus as the focus of the studies, because of its high 

gyromagnetic constant and 100% natural abundance. Several powdered crystalline 

sodium salt were investigated by 23Na MAS and 3QMAS NMR methods. I have fitted 

a computer model to the received spectra, and I used the number, shape and 

parameters of peaks to characterize of their system and their quadrupole 

interactions. I experienced, that the measurements and the crystallographic 

references can be matched significantly. Although theoretically the 3QMAS spectra 

assist in the analysis of the samples, they proved to be less useful in my work.  

I tried to compare the references with the measurements to describe the system 

quantitatively. To do this, quantum chemical calculations were made, based on the 

structure of the salts. Unfortunately, the calculations were not successful. 

Despite this, my job is a good starting base for further testing. My future plans 

include observing the behavior of sodium nucleus in solid systems by other 

techniques, and find an appropriate method and program to make successful 

calculations. 
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1. táblázat A Zeeman-kölcsönhatás és az első, valamint másodrendű kvadrupólus kölcsönhatás 
hozzájárulása az energiaszintek elrendeződéséhez. 

 



A NaCl, a Na2HPO4 ∙ 2H2O és a Na2WO4 ∙ 2H2O 3QMAS mérési paraméterei 

Nátrium-klorid 
SWH 13236,268 Hz 
FIDRES 12,92604 Hz 
AQ 0,03873 sec 
RG 1149,4  
DW 37,775 μsec 
DE 53,96 μsec 
TE 296,5 K 
D0 1E-6 sec 
D1 1 sec 
D4 2E-5 sec 
IN0 1E-4 sec 

CHANNEL f1 
NUC1 23Na  
P1 21,6 μsec 
P2 7,2 μsec 
P3 107 μsec 
PL1 -6 dB 
PL11 20 dB 
SFO1 132,29367 MHz 

CHANNEL f2 
NUC2 off  
PL2 120 dB 
PL12 120 dB 
SFO2 500,10299 MHz 
ND0 1  
TD 64  
SFO1 499,7761 MHz 
FIDRES 156,25 Hz 
SW 20,009 ppm 
FnMODE States-TPPI  
SI 2048  
SF 132,29482 MHz 
WDW no  
SSB 0  
PC 1  
SI 512  
MC2 States-TPPI  
SF 499,77565 MHz 
WDW no  
SSB 0  

2. táblázat A NaCl 3QMAS mérési 
paraméterei. 

 

Dinátrium-hidrogénfoszfát 
SWH 5292,405 Hz 
FIDRES 5,16836 Hz 
AQ 0,09679 sec 
RG 1290,2  
DW 94,475 μsec 
DE 134,96 μsec 
TE 295,5 K 
D0 0,000001 sec 
D1 5 sec 
D4 0,00002 sec 
IN0 0,000125 sec 

CHANNEL f1 
NUC1 23Na  
P1 21,6 μsec 
P2 7,2 μsec 
P3 107 μsec 
PL1 -6 dB 
PL11 20 dB 
SFO1 132,29367 MHz 

CHANNEL f2 
NUC2 off  
PL2 120 dB 
PL12 120 dB 
SFO2 500,10299 MHz 
ND0 1  
TD 100  
SFO1 499,7761 MHz 
FIDRES 80 Hz 
SW 16,007 ppm 
FnMODE States-TPPI  
SI 1024  
SF 132,29478 MHz 
WDW EM  
SSB 0  
PC 1  
SI 1024  
MC2 States-TPPI  
SF 499,78078 MHz 
WDW SINE  
SSB 0  

3. táblázat A Na2HPO4 ∙ 2H2O 3QMAS mérési 
paraméterei. 



Nátrium-volframát 
SWH 13236,268 Hz 
FIDRES 12,92604 Hz 
AQ 0,03873 sec 
RG 3649,1  
DW 37,775 μsec 
DE 53,96 μsec 
TE 297,6 K 
D0 1E-6 sec 
D1 10 sec 
D4 2E-5 sec 
IN0 1E-4 sec 

CHANNEL f1 
NUC1 23Na  
P1 3,6 μsec 
P2 1,2 μsec 
P3 107 μsec 
PL1 -6 dB 
PL11 20 dB 
SFO1 132,29367 MHz 

CHANNEL f2 
NUC2 off  
PL2 120 dB 
PL12 120 dB 
SFO2 500,10299 MHz 
ND0 1  
TD 48  
SFO1 499,7761 MHz 
FIDRES 208,33333 Hz 
SW 20,009 ppm 
FnMODE States-TPPI  
SI 2048  
SF 132,29481 MHz 
WDW no  
SSB 0  
PC 1  
SI 512  
MC2 States-TPPI  
SF 499,77531 MHz 
WDW EM  
SSB 0  

4. táblázat A Na2WO4 ∙ 2H2O mérési paraméterei. 

 

 



A vizsgált nátriumsók spektrumaira illesztett modellek 

Nátrium-nitrát (NaNO3) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -13,5 ppm
F2P -16,5 ppm
illeszkedés 95,69%

           
1. ábra Bal oldal: A nátrium-nitrát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált 
és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 4,59E+08 -14,8 132 0,687 31 61 -4 0,0 5,01E+16  
5. táblázat A nátrium-nitrát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
 

Nátrium-nitrit (NaNO2) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -13,0 ppm
F2P -21,0 ppm
illeszkedés 98,39%

           
2. ábra Bal oldal: A nátrium-nitrit 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált 
és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,26E+08 -14,6 1118 0,356 17 126 -246 -1,9 4,25E+17  
6. táblázat A nátrium-nitrit 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-hidrogénszulfát (NaHSO4 ∙ H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -8,0 ppm
F2P -26,0 ppm
illeszkedés 96,01%

           
3. ábra Bal oldal: A nátrium-hidrogénszulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 9,33E+07 -9,4 2086 0,366 21 112 -859 -6,5 7,92E+17  
7. táblázat A nátrium-hidrogénszulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és 
a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
 

Nátrium-metabiszulfit (Na2S2O5) 

Modell QUAD central
MASR 4500 Hz
F1P -5,0 ppm
F2P -23,0 ppm
illeszkedés 97,90%

      
4. ábra Bal oldal: A nátrium-metabiszulfit 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum.  

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,38E+06 -6,2 2129 0,146 22 53 -863 -6,5 8,09E+17
Na2 8,97E+06 -11,0 675 0,502 21 34 -87 -0,7 2,56E+17
Na3 8,26E+06 -9,4 839 0,854 17 78 -134 -1,0 3,19E+17
Na4 3,37E+06 -9,8 1223 0,241 22 55 -285 -2,2 4,64E+17  

8. táblázat A nátrium-metabiszulfit 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-perklorát (NaClO4 ∙ H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -12,0 ppm
F2P -23,0 ppm
illeszkedés 97,03%

      
5. ábra Bal oldal: A nátrium-perklorát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 5,43E+07 -11,8 1672 0,302 17 63 -544 -4,1 6,35E+17
Na2 4,69E+07 -12,6 1455 0,052 16 37 -412 -3,1 5,53E+17  

9. táblázat A nátrium-perklorát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
Nátrium-kromát (Na2CrO4) 

Modell QUAD central
MASR 5000 Hz
F1P -10,0 ppm
F2P -28,0 ppm
illeszkedés 97,11%

      
6. ábra Bal oldal: A nátrium-kromát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 8,40E+06 -17,6 900 0,306 38 71 -158 -1,2 3,42E+17
Na2 2,48E+06 -10,2 2077 0,790 27 93 -841 -6,4 7,89E+17
Na3 4,92E+06 -12,8 545 0,933 30 72 -58 -0,4 2,07E+17
Na4 1,40E+06 -14,9 36 0,222 19 96 0 0,0 1,37E+16  

10. táblázat A nátrium-kromát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-metaarzenit (NaAsO2) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 12,0 ppm
F2P -34,0 ppm
illeszkedés 92,34%

      
7. ábra Bal oldal: A nátrium-metaarzenit 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,55E+07 4,7 2943 0,579 22 459 -1820 -13,8 1,12E+18
Na2 7,48E+06 8,2 3583 0,079 24 463 -2697 -20,4 1,36E+18  

11. táblázat A nátrium-metaarzenit 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
Nátrium-pirofoszfát (Na4P2O7 ∙ 10H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 2,0 ppm
F2P -20,0 ppm
illeszkedés 96,28%

      
8. ábra Bal oldal: A nátrium-pirofoszfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,96E+08 -5,2 313 0,239 131 62 -19 -0,1 1,19E+17
Na2 4,17E+07 -1,8 1945 0,090 232 16 -728 -5,5 7,39E+17  

12. táblázat A nátrium-pirofoszfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-citrát (Na3-citrát) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 1,8 ppm
F2P -18,0 ppm
illeszkedés 97,84%

      
9. ábra Bal oldal: A nátrium-citrát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált 
és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,17E+07 0,9 1785 0,643 32 177 -685 -5,2 6,78E+17
Na2 2,49E+07 -5,2 1672 0,677 30 141 -601 -4,5 6,35E+17
Na3 3,12E+07 -7,9 1462 0,925 34 189 -460 -3,5 5,55E+17  

13. táblázat A nátrium-citrát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
Nátrium-volframát (Na2WO4 ∙ 2H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -3,0 ppm
F2P -28,5 ppm
illeszkedés 97,00%

      
10. ábra Bal oldal: A nátrium-volframát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,46E+08 -7,8 883 0,284 47 65 -151 -1,1 3,35E+17
Na2 3,17E+07 -1,2 2721 0,107 39 90 -1437 -10,9 1,03E+18  

14. táblázat A nátrium-volframát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-szulfát (Na2SO4 szárított) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -6,0 ppm
F2P -36,0 ppm
illeszkedés 94,49%

      
11. ábra Bal oldal: A szárított nátrium-szulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint 
a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált 
spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 9,32E+07 -8,2 2575 0,612 11 136 -1409 -10,7 9,78E+17  
15. táblázat A szárított nátrium-szulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és 
a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
 

Nátrium-szulfát (Na2SO4 vízmentes) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -6,0 ppm
F2P -36,0 ppm
illeszkedés 94,35%

      
12. ábra Bal oldal: A vízmentes nátrium-szulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 9,32E+07 -8,3 2565 0,628 10 162 -1407 -10,6 9,74E+17  
16. táblázat A vízmentes nátrium-szulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, 
és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-szulfát (Na2SO4 ∙ 10H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -10,0 ppm
illeszkedés 94,09%

      
13. ábra Bal oldal: A kristályvizes nátrium-szulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,46E+08 -4,4 190 0,181 172 115 -7 -0,1 7,22E+16  
17. táblázat A kristályvizes nátrium-szulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
Nátrium-szulfit (Na2SO3) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -12,0 ppm
illeszkedés 96,57%

      
14. ábra Bal oldal: A nátrium-szulfit 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,10E+07 -6,8 1161 0,160 31 132 -257 -1,9 4,41E+17
Na2 3,65E+07 -1,2 376 0,247 40 72 -27 -0,2 1,43E+17
Na3 1,08E+07 -1,2 1085 0,133 32 113 -224 -1,7 4,12E+17  

18. táblázat A nátrium-szulfit 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-tioszulfát (Na2S2O3 ∙ XH2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -6,0 ppm
F2P -28,0 ppm
illeszkedés 95,87%

      
15. ábra Bal oldal: A szárított nátrium-tioszulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 6,49E+07 -8,1 1124 0,428 44 47 -253 -1,9 4,27E+17
Na2 2,67E+07 -10,4 2142 0,166 74 41 -920 -7,0 8,13E+17  

19. táblázat A szárított nátrium-tioszulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, 
és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

Nátrium-tioszulfát (Na2S2O3 ∙ 5H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -24,0 ppm
illeszkedés 96,35%

      
16. ábra Bal oldal: A kristályvizes nátrium-tioszulfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 7,88E+07 -8,9 438 0,044 78 197 -36 -0,3 1,66E+17
Na2 1,73E+07 -4,5 2267 0,387 25 408 -972 -7,3 8,61E+17  

20. táblázat A kristályvizes nátrium-tioszulfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-peroxid (Na2O2) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 10,0 ppm
F2P -5,0 ppm
illeszkedés 96,24%

      
17. ábra Bal oldal: A nátrium-peroxid 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 6,98E+07 4,9 462 0,317 191 186 -42 -0,3 1,75E+17
Na2 7,05E+07 0,5 698 0,467 54 225 -95 -0,7 2,65E+17  

21. táblázat A kristályvizes nátrium-peroxid 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

Nátrium-molibdát (Na2MoO4 ∙ 2H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -4,0 ppm
F2P -30,0 ppm
illeszkedés 96,61%

      
18. ábra Bal oldal: A nátrium-molibdát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 5,12E+07 -2,6 2727 0,082 29 60 -1408 -10,6 1,04E+18
Na2 2,28E+08 -8,3 883 0,237 53 41 -148 -1,1 3,35E+17  

22. táblázat A kristályvizes nátrium-molibdát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Dinátrium-hidrogénfoszfát (Na2HPO4 ∙ 2H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -2,0 ppm
F2P -28,0 ppm
illeszkedés 96,35%

      
19. ábra Bal oldal: A dinátrium-hidrogénfoszfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 6,49E+07 -2,9 1638 0,724 18 142 -596 -4,5 6,22E+17
Na2 4,06E+07 -2,3 2444 0,877 20 241 -1326 -10,0 9,28E+17  

23. táblázat A kristályvizes dinátrium-hidrogénfoszfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

Nátrium-bikromát (Na2Cr2O7 ∙ 2H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P -10,0 ppm
F2P -23,0 ppm
illeszkedés 98,31%

      
20. ábra Bal oldal: A nátrium-bikromát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   
(Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,42E+08 -10,7 843 0,144 17 66 -135 -1,0 3,20E+17
Na2 1,33E+08 -14,1 1245 0,319 20 53 -295 -2,2 4,73E+17
Na3 1,42E+08 -14,9 1157 0,648 19 52 -255 -1,9 4,39E+17
Na4 2,13E+08 -19,0 1014 0,123 17 50 -196 -1,5 3,85E+17  

24. táblázat A nátrium-bikromát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-karbonát (Na2CO3) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 3,0 ppm
F2P -41,0 ppm
illeszkedés 95,53%

      
21. ábra Bal oldal: A nátrium-karbonát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a 
szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 5,26E+07 -0,1 1227 0,347 20 256 -296 -2,2 4,66E+17
Na2 1,44E+07 -4,4 2905 0,468 20 283 -1659 -12,5 1,10E+18
Na3 1,48E+07 -7,5 1425 0,538 21 140 -399 -3,0 5,41E+17
Na4 6,52E+06 -12,2 2296 0,265 21 269 -1036 -7,8 8,72E+17  

25. táblázat A nátrium-karbonát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

Nátrium-hidrogénkarbonát (NaHCO3) 

Modell QUAD central
MASR 2000 Hz
F1P -6,0 ppm
F2P -17,0 ppm
illeszkedés 95,34%

      
22. ábra Bal oldal: A nátrium-hidrogénkarbonát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,83E+07 -11,7 10 0,310 112 109 0 0,0 3,80E+15  
26. táblázat A nátrium-hidrogénkarbonát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, 
és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

  



 
 

Nátrium-acetát (CH3COONa ∙ 3H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -12,0 ppm
illeszkedés 96,70%

      
23. ábra Bal oldal: A kristályvizes nátrium-acetát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,52E+08 -4,6 820 0,163 123 77 -128 -1,0 3,11E+17  
27. táblázat A kristályvizes nátrium-acetát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok 
paraméterei, és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 
Nátrium-jodid (NaI) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -13,0 ppm
illeszkedés 96,98%

      
24. ábra Bal oldal: A nátrium-jodid 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált 
és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 2,46E+08 -10,3 76 0,228 39 107 -1 0,0 2,89E+16
Na2 6,66E+06 -1,0 1468 0,339 41 133 -414 -3,1 5,57E+17  

28. táblázat A nátrium-jodid 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-dihidrogénfoszfát (NaH2PO4 ∙ 2H2O) 

Modell QUAD central
MASR 7000 Hz
F1P 0,0 ppm
F2P -20,0 ppm
illeszkedés 96,19%

      
25. ábra Bal oldal: A nátrium-dihidrogénfoszfát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, 
valamint a szimulált és a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. Jobb oldal: A mért és a 
szimulált spektrum. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 4,82E+07 -4,7 1198 0,472 75 25 -291 -2,2 4,55E+17
Na2 5,32E+07 -10,7 1218 0,240 84 16 -301 -2,3 4,63E+17  

29. táblázat A nátrium-dihidrogénfoszfát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, 
és a belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-fluorid (NaF) 

 
26. ábra A nátrium-fluorid 23Na MAS NMR mért és szimulált spektruma. 

Modell QUAD all
MASR 7 085,4 Hz
oldalsávok 2
F1P 120,0 ppm
F2P -120,0 ppm
illeszkedés 92,19%  

30. táblázat A nátrium-fluorid 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált és a 
mért spektrumok illeszkedése százalékosan. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 8,33E+07 -0,1 30 0,215 409 396 0 0,0 1,14E+16  
31. táblázat A nátrium-fluorid 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-klorid (NaCl) 

 
27. ábra A nátrium-klorid 23Na MAS NMR mért és szimulált spektruma. 

Modell QUAD all
MASR 7 008,2 Hz
oldalsávok 3
F1P 166,0 ppm
F2P -166,0 ppm
illeszkedés 86,81%  

32. táblázat A nátrium-klorid 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált és a 
mért spektrumok illeszkedése százalékosan. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,73E+08 0,0 20 0,095 119 63 0 0,0 7,60E+15  
33. táblázat A nátrium-klorid 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a belőlük 
számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



 
 

Nátrium-bromid (NaBr) 

 
28. ábra A nátrium-bromid 23Na MAS NMR mért és szimulált spektruma. 

Modell QUAD all
MASR 7 018,0 Hz
oldalsávok 4
F1P 220,0 ppm
F2P -222,0 ppm
illeszkedés 85,03%  

34. táblázat A nátrium-bromid 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált és 
a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,54E+08 -1,8 24 0,022 62 210 0 0,0 9,11E+15  
35. táblázat A nátrium-bromid 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 



Nátrium-perjodát (NaIO4) 

 
29. ábra A nátrium-perjodát 23Na MAS NMR mért és szimulált spektruma. 

Modell QUAD all
MASR 7 007,7 Hz
oldalsávok 5
F1P 250,0 ppm
F2P -292,0 ppm
illeszkedés 82,99%  

36. táblázat A nátrium-perjodát 23Na MAS NMR szimulációjának paraméterei, valamint a szimulált és 
a mért spektrumok illeszkedése százalékosan. 

Csúcs ly
δ iso 

(ppm)
QCC 
(kHz)

η Q
LB   

(Hz)
GB   (Hz)

QIS 
(Hz)

QIS 
(ppm)

|V zz| V/m²

Na1 1,54E+08 -20,1 60 0,114 48 316 -1 0,0 2,28E+16  
37. táblázat A nátrium-perjodát 23Na MAS NMR spektrumára illesztett csúcsok paraméterei, és a 
belőlük számolt QIS, valamint |Vzz| értékek. 

 

 

Megjegyzés: Valamennyi fenti, a számított és kísérleti NMR spektrumokat bemutató ábra BRUKER 
XWinPlot programmal készült. 
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társfinanszírozásával valósul meg, a támogatási szerzõdés száma 

TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003. 


