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Bevezetés

Üvegesnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek szilárd állapotban nem
kristályosak, hanem itt is megtartják a folyékony halmazállapotra jellemző,
rendezetlen belső szerkezetüket. Közös jellemzőjük a nagy keménység, ugyanakkor
ridegek, törékenyek. Ez alapvetően meghatározza gyakorlati felhasználhatóságukat.
A

hétköznapi

életben

üveg

alatt

elsősorban

a

szilícium-dioxid

alapú

szilikátüvegeket értjük, pedig számos más összetételű szervetlen vegyület,
elsősorban oxidok is képesek üveges szerkezet kialakítására. Ezen anyagok közé
tartozik a foszfor-pentaoxid is. Az ebből és esetleg fém-oxid adalékokból álló
foszfátüvegek a megfelelő szilikátüvegeknél általában alacsonyabb olvadáspontúak
és szélesebb összetétel-tartományokban elegyednek. Hogy mégse ezek terjedtek el
széles körben, annak oka főleg gyengébb kémiai ellenállóképességük, jobb
vízoldhatóságuk valamint a szilícium-dioxid természetben gyakori mivolta.
Napjainkban számos területen mégis kezdik őket felfedezni, például nagy
hőtágulási együtthatójuk, alacsony üvegesedési hőmérsékletük, különleges optikai
és elektrooptikai sajátosságaik (főleg a nagyfokú áteresztés UV és távoli IR
tartományokban) és nagymértékű ionvezetésük végett[1]. Különösen érdekesek a
nehézfém-oxidokat

(például

SnO2,

PbO,

ZnO,

Al2O3,

Fe2O3)

tartalmazó

foszfátüvegek. Ezek a fémek ugyanis képesek kovalens jellegű kötésekkel beépülni
az üveg szerkezetébe, ezáltal pedig drasztikusan megnövelni annak kémiai
ellenállóképességét és lecsökkenteni vízoldhatóságát[2]. Ezáltal az üveg, mint
szerkezeti anyag kibővülő felhasználási területei mellett lehetőség nyílik ezeknek a
gyakran mérgező elemeknek a biztonságos tárolására. Újabban a nukleáris
energiatermelés során keletkező hulladékok elhelyezésénél is próbálkoznak
foszfátüvegbe olvasztással, ahol ugyanezen elemek radioaktív izotópjait kell
kémiailag hosszú évezredekig stabil, nem oldódó formában elhelyezni, itt foszfátüveg
előnye a kedvező elegyedési viszonyokban rejlik[3]. Ezek közé az elemek közé
tartozik a réz is[1]. Munkám során ilyen réztartalmú üvegeket vizsgáltam mágneses
magrezonancia

(Nuclear

Magnetic

Resonance,

NMR)

spektroszkópiával,

összehasonlítva kristályos réz-foszfátokkal. A réz-foszfát – NMR párosítás
kézenfekvőségét az adja, hogy a foszfor szilárd fázisban az egyik legjobban mérhető
elem ezzel a módszerrel, valamint a réz mérésére is lehetőség van.
3

1. Irodalmi előzmények

1.1. Foszfátüvegekről általában
Kémiailag a közönséges üvegek egy elem (hálóképző elem) kovalens oxidjának
szabálytalan anionos térhálójából és ebbe a vázszerkezetbe épült pozitív
fémionokból állnak. A negatív töltést általában a térhálóhoz egyszeres kovalens
kötéssel kötött oxigénatomok viselik. Alapvető különbség a kristályos anyagok és az
üvegek között, hogy utóbbiak szerkezete nem írható le meghatározott szerkezeti
egységek (Bravais-cellák) térbeli eltolásával. Összetételük nem mindig egyértelmű,
általában nem írható le egész számokkal. Az üveg vázát adó térháló viszont már
felbontható jól definiált építőelemekre. Ezek változatos nagyságú, szabálytalanul
elágazó, egymásba gabalyodó gyűrűkké, láncokká, térhálókká kapcsolódása alakítja
ki az üveges szerkezetet[4].
A foszfor ismert vegyületeiben három vagy öt vegyértékű, oxidációs száma -3-tól
+5-ig terjedhet. Ezek közül a +5-ös forma a legstabilabb és így a természetben a
legelterjedtebb. Érdekes tulajdonsága, hogy oxigénvegyületeiben központi atomként
ligandumai

tetraéderes

elrendeződésére

törekszik.

Erre

ismert

példa

az

ortofoszforossav és a hipofoszforossav (1. ábra.) Mindkettőnél az öt vegyértékű,
négy ligandumos szerkezet messze
stabilabb,

ennek

legkézenfekvőbb

bizonyítéka, hogy az ortofoszforossav
két- míg a hipofoszforossav egyértékű
savként

viselkedik.

(A

foszforhoz

közvetlenül kapcsolódó hidrogén az
OH-hidrogénekkel ellentétben vizes
közegben nem tekinthető savasnak.)
Az ortofoszforossav stabil formáját
nevezik foszfonsavnak is, közismert
fluorozott-alkilezett

származékai

1.ábra. Tetraéderes szerkezet kialakulása a
foszforossavak molekulájában.

a

szomán és szarin nevű harci gázok. Két ismertetett tulajdonságának a foszfor a
foszfátüvegekben

is

megfelel,

általában

legmagasabb

oxidációs

számmal,

tetraéderes koordinációval fordul bennük elő. A foszforatomok egymáshoz
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rendszerint egy oxigénatomon (oxigénhídon) keresztül kapcsolódnak. Ezeken kívül
formálisan minden foszforatomhoz kapcsolódik egy oxigén kettőskötéssel, valamint
kapcsolódhatnak negatív töltést hordozó, egy kötést kialakító oxigének is.
Természetesen ilyenkor a foszfátionhoz hasonlóan delokalizáció lép fel, tehát ezek
az oxigének kémiailag ekvivalensek, a töltés valójában megoszlik rajtuk. A foszforoxigén kötésre jellemző a relatíve nagy stabilitás és kötéserősség, mely az oxigén
magános elektronpárja és a foszfor betöltetlen d-pályái közötti kölcsönhatásra
vezethető vissza. Minden foszfor körül összesen négy oxigénatom található. Az egy
P-atomhoz tartozó oxigénhidak száma szerint négy alapvető építőelem különíthető el
(2.

ábra),

melyek

egymáshoz

kapcsolódva alakítják ki a térhálót.
Jelölésük: Qi, ahol i az építőelem által
létesített

oxigénhidak

száma.

Többkomponensű üvegeknél szokás
Q helyett a központi atom vegyjelét is
használni[5]. Q0 gyakorlatilag a sima
foszfátion. A térhálónak ez persze
nem lehet része, üvegekben ritkán,
szigetszerűen fordul elő. Q1 kristályos
rendszert alkot például a nátrium-

2. ábra. Foszfátüvegekben előforduló foszfáttetraéderek.

pirofoszfátban (Na4P2O7). Csak egy
oxigénhidas kapcsolatban vesz részt, így mindig ez a láncvégi alkotóelem. A Q2 a
nátrium-metafoszfát (NaPO3) láncpolimer jellegű anionja szerkezeti egységének
tekinthető, az üvegszerkezetben is láncalkotó szerepe van. A Q3-nak negatív töltése
nincs, a láncelágazásoknál van jelentősége. A foszfor-pentaoxid (P4O10) molekuláit
építi fel. A térháló is állhat több komponensből. Hasonló szerkezeti egységeket
alkothat még több nemfémes vagy akár fémes elem is, melyek széles összetételtartományokban be is épülhetnek a foszfátegységek közé, egyfajta kopolimert
képezve[4].

Az

oxigént

is

helyettesíthetik

más

nemfémes

elemek,

még

változatosabbá téve ezen anyagokat.
Üveges szerkezet tiszta oxidokból, például foszfor-pentaoxidból is kialakítható. Az
így kapott foszfátüveg komoly hátránya, hogy erősen higroszkópos (a foszforpentaoxid a legerősebb ismert vízelvonószer), ami a gyakorlati felhasználást erősen
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korlátozza.

Ennek

oka,

hogy

elektronegativitású

oxigének

következtében

vízmolekula

a

a

miatt

foszfor

a

parciális

könnyen

hozzá
pozitív

kapcsolódó
töltéssel

hozzákoordinálódik.

bír,

nagyobb
aminek

Ráadásul

az

oxigénatomok kis méretük következtében komoly sztérikus gátat sem jelentenek a
folyamat során. Amennyiben a foszforon vannak negatív töltést hordozó oxigének,
akkor a foszfor elektronhiánya is számottevően enyhül, aminek végeredménye a
higroszkóposság csökkenése.[5] Ez elérhető például azzal, ha az olvasztás során
valamilyen fém-oxidot is hozzáadunk az anyaghoz, ekkor az olvadékban a
következő, a Lux-féle elmélet szerint sav-bázis reakciónak is tekinthető folyamat
megy végbe (M legtöbbször alkáli- vagy alkáliföldfém):

P-O-P + M2O → 2 P-O- + 2 M+
Ez a térháló depolimerizációjával és az ionos jelleg növekedésével jár, aminek
következménye lesz például a vízben való jobb oldódás. Fontos jellemzője lesz tehát
a foszfátüvegnek, hogy mennyi ionos csoportot tartalmaz a kovalens kötések
rovására, ugyanis ebből következtetni lehet a nedvességgel szemben tanúsított
viselkedésre. Ez pedig a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos információ.
Általában két mennyiséget használnak ezen tulajdonság jellemzésére. Az egyik az
oxidok formális móltörtje (x), mely a következő képlettel számolható az üveget alkotó
komponensek anyagmennyiségéből:
x = n(M2O)/(n(M2O)+n(P2O5))
A másik mennyiség az oxigén- és foszforatomok R-rel jelölt aránya, azaz R = [O]/[P].
R és x egymással korrelálnak, közöttük egyértelmű összefüggés állapítható meg:
R = 2 + 1/(2(1 – x))
Értékük alapján osztályozni is szokás a foszfátokat. A következő csoportosítás terjedt
el [4], [5]:
R = 2,5; x = 0: üveges P2O5. Erősen higroszkópos és illékony, Q3 tetraéderek
térhálójából áll. Több kristályos forma is ismert, például egy diszkrét P4O10
molekulákból álló hexagonális és két ortorombos szerkezet.
2,5 < R < 3; 0 < x < 0,5: ultrafoszfátok. Üvegesek, vegyesen Q2 és Q3 egységek
építik fel, még mindig higroszkóposak.
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R = 3; x = 0,5: metafoszfátok. MPO3 összegképlettel leírható, sztöchiometrikus
összetételű anyagok. Összegképletük kísértetiesen hasonlít a nitrátokéra,
szerkezetük és tulajdonságaik viszont egészen mások a polimer anionból
kifolyólag.
3 < R < 3,5; 0,5 < x < 0,667: polifoszfátok. A metafoszfátokhoz hasonlóan Q2
egységekből álló láncok építik fel, ezek azonban rövidebbek (a láncokat Q1
tetraéder zárja le) és x növekedésével egyre rövidülnek.
R = 3,5; x = 0,667: pirofoszfátok vagy más néven difoszfátok. Lehetnek
kristályosak, ekkor az anion két Q1 összekapcsolódásával jön létre. Üveges
állapotban ezek diszproporcionálódhatnak, megjelenik bennük Q0 és Q2 is, a
sztöchiometrikus összetétel (M4P2O7) megtartása mellett.
3,5 < R < 4; 0,667 < x < 0,75: külön nevük nincs, abban különböznek az üveges
pirofoszfátoktól, hogy x növekedésével egyre több bennük a Q0 egység.
R = 4; x = 0,75: ortofoszfátok, M3PO4 összetétellel. Általában kristályosak, az
anion bennük Q0 tetraéder. Üveges szerkezet legfeljebb ezek egymáshoz
viszonyított térbeli helyzetének rendezetlensége révén valósulhat meg.
Általában nem higroszkóposak, vízben jól és gyorsan oldódnak.
A sor elvileg folytatható lenne, például x = 0,833-nál következnének az M5PO5
összetételű vegyületek. Ezeknek azonban gyakorlati jelentőségük nincs, építőelemei
is eltérnének a felvázolt négytől. Amennyiben a hálózatmódosító kationja relatíve
kisebb méretű (például nátrium vagy lítium), akkor az üveg modellezhető úgy, mint a
fentebb leírt vázak valamelyike (egymáshoz oxigénhidakkal kapcsolódó foszfáttetraéderek valamilyen arányban), mely üregeiben helyezkednek el a kationok. Ezek
az ionok ekkor könnyen el is mozdulhatnak, így ebben az esetben az üvegnek
számottevő ionvezetése lesz. Nagyobb ion (K, Rb, Cs) ezekben az üregekben már
nem fér el, így fordított lesz a helyzet, az ionok elhelyezkedése fogja megszabni a
térháló alakját[6]. A hálózatmódosító ion nagymértékben hatással van az üveg fizikai
tulajdonságaira (oldhatóság, üvegesedési hőmérséklet, ionvezetés stb.), így a
gyakorlatban fontos paraméter.
Különleges lehet a helyzet akkor, ha az üveg p-mezőbeli vagy átmenetifémek
oxidjait is tartalmazza, ezek ugyanis akár a térhálóba is beépülhetnek, ezáltal azt
nem depolimerizálják, hanem épp ellenkezőleg, további keresztkötéseket hoznak
benne létre. Így az ionos helyett tulajdonképpen atomrácsos jellegű anyag jön létre.
7

Erre vezethető vissza az oldékonyság és a kémiai reakcióra való hajlam drasztikus
csökkentése. Infravörös spektroszkópiai (IR) mérésekből arra a következtetésre
jutottak, hogy ebbe a csoportba tartozik a réz is[1], [7]. A végzett munka fő
célkitűzése annak a vizsgálata volt, ezek az eredmények mennyiben támaszthatók
alá NMR-spektroszkópia segítségével.

1.2. Az NMR-spektroszkópia

Egy anyag néhány atomnyi távolságig terjedő, molekuláris szintű szerkezetéről
jelenleg a legsokoldalúbb információkkal szolgáló módszer az NMR-spektroszkópia.
Páratlan számú protont vagy neutront tartalmazó atommagoknak eredő spinjük van,
az ezt jellemző kvantumszám a spinkvantumszám (I), melynek értéke ½ egész
számú többszöröse. Amennyiben az atommagban mindkét nukleon száma páratlan,
akkor I egész, ha mindkettő páros, akkor 0, különben félegész. A 0-nál nagyobb
spinű atommagok mágneses momentummal is rendelkeznek. Külső mágneses
térhez

képest

ez

többféleképpen

is

állhat,

I

spinkvantumszámú

magnál

kvantummechanikai megfontolásból 2I + 1 irányba. Mindegyik irány a mágneses
kvantumszámmal (m) jellemezhető, melynek értéke –I, –I+1, –I+2, …, +I lehet. Az
NMR-spektroszkópiában legkedveltebb ½ spinű magoknál ez két irányt jelent, a
külső térerősségvektorral megegyezőt (m = ½), illetve a vele ellentétest (m = -½). E
két állapotnak meghatározott energiája van, ami függ a külső mágneses tér
nagyságától (B) és egy atommagra jellemző tényezőtől, a giromágneses állandótól
(γ), a következő képlet szerint:
E = -γmħB
A két szint energiakülönbsége tehát:
ΔE = γħB = hν
ahol ν az ugyanilyen energiájú elektromágneses hullám frekvenciája. A jelenségre
vonatkozó kiválasztási szabály szerint a mágneses kvantumszám értéke csak ±1-et
változhat, így ez a képlet ½-nél nagyobb spinű magokra is érvényes. A Föld
mágneses terének hatására kialakuló ilyen energiakülönbség elenyészően kicsi,
ezért az NMR-kísérlet folyamán a mintát egy nagyon erős terű szupravezető mágnes
belsejébe kell helyezni. Az ekkor kialakuló energiakülönbség a rádióhullámok
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energiatartományába

esik,

tehát

rádiófrekvenciás

pulzus

segítségével

az

energiaszintek gerjeszthetők.
A gerjesztett koherens állapot megszűnése közben a magok detektálható
feszültségjelet indukálnak. A mérés során a mintára gerjesztő sugárzást bocsátunk,
majd mérjük a minta által indukált jeleket, melyek egy, a mintát körülvevő tekercsben
jönnek létre. Ezt a jelet nevezik szabad lecsengésű indukciós jelnek (Free Induction
Decay, FID). Idővel exponenciálisan gyengül, majd megszűnik, az ezt jellemző
időparaméter a transzverzális relaxációs idő (T2). A FID Fourier-transzformációját
követően megállapíthatjuk, hogy az milyen energiájú komponenseket milyen
intenzitással tartalmazott. Az így kapott intenzitás-energia (vagy intenzitásfrekvencia) függvény tulajdonképpen az NMR-spektrum. Egy spektrum felvételéhez
általában többször is gerjesztenek majd detektálják a FID-et a jel/zaj viszony javítása
érdekében. Egy ilyen ciklust hívunk egy scan-nek. Minél kisebb a magra jellemző
giromágneses állandó vagy a mag koncentrációja a mintában, illetve minél gyorsabb
a relaxáció (azaz minél kisebb a mag érzékenysége), annál több scan-re van
szükség jó minőségű spektrum felvételéhez.
Egy adott atommag által indukált jel pontos frekvenciája függ a körülötte levő
kémiai kötésektől, mivel ezek elektronjai mozgásuk révén kissé befolyásolják a
mágneses térerősséget az atommag helyén. Az ezt jellemző mennyiség a kémiai
árnyékolás (σ). Az egyes atommagok által indukált frekvenciákat rendszerint egy
referenciaanyag atommagjainak rezonanciafrekvenciájához viszonyítva adják meg,
ez a kémiai eltolódás (δ). Ez az NMR-spektrumból nyerhető elsődleges információ,
az atommag referenciához viszonyított árnyékoltságával áll közvetlen kapcsolatban
és így a mag kémiai környezetére utal. Megadásakor rendszerint a Hz-ben mért
frekvenciakülönbséget osztják a MHz-ben mért referenciafrekvenciával, értéke így
ppm-ben kapható, és előnye, hogy nem függ a mágneses térerősség értékétől. Több
jel esetén az egyes jelek intenzitásának (azaz a jelek alatti területnek, illetve ezek
arányának) is jelentése van.
Egyéb kölcsönhatások is megjelenhetnek a spektrumban, például a jelek
felhasadását okozó J-csatolás. Ez abból származik, hogy a vizsgált mag állandó
közvetlen szomszédságában található, spinnel rendelkező atommagok a közös
elektronfelhő közvetítésével szintén befolyásolják a mágneses térerősség lokális
értékét. Két magspin közvetlenül a téren keresztül is kölcsönhatásba léphet
9

egymással, ez a jelenség a dipól-dipól csatolás. Függ a két mag távolságától (vele
harmadik hatvány szerint gyengül), így térszerkezetvizsgálatoknál nagy szerepe van.
Ezt a két effektust csatolási állandóval jellemezzük, ami J-csatolás esetén a felhasadt
jelek Hz-skálán mért távolsága.
½-nél nagyobb spinkvantumszámú atommagok nem csak mágneses dipólus,
hanem kvadrupólusmomentummal is rendelkeznek. Így ezek kölcsönhatásba tudnak
lépni a környező magok spinjével, azok relaxációját felgyorsítják, ami a spektrumban
jelkiszélesedésben nyilvánul meg. Itt is felléphet jelfelhasadás.
Nagyon gyors relaxációt eredményezhet a magspinnek elektronspinnel való
kölcsönhatása. Ilyen kölcsönhatás párosítatlan elektronnal rendelkező, tehát
paramágneses rendszerben jön létre, és nagyon nagy jelkiszélesedést vagy akár a
jel eltűnését okozza. A kémiai eltolódás értékét is befolyásolhatja. Vezető
elektronokat tartalmazó (tehát fémes) anyagoknál játszik szerepet az ezeknek a
mágneses térrel való kölcsönhatására visszavezethető Knight-shift effektus, ami a
kémiai eltolódás értékét változtatja meg.
Az NMR-spektroszkópia a közelmúltig elsősorban oldatok vizsgálatra terjedt el.
Oldatban ugyanis a molekulák gyorsan forognak és egymáshoz képest is
rendezetlenül elmozdulnak. Ennek következtében egyrészt a szomszédos molekulák
atommagjai között fellépő bizonyos kölcsönhatások (például dipól-dipól csatolás)
kiátlagolódnak és hatásuk a spektrumból eltűnik. A kémiai eltolódás értéke függ a
molekula

mágneses

térhez

viszonyított

orientációjától,

amennyiben

az

elektroneloszlás a mag körül nem gömbszimmetrikus, erről bővebben majd később.
A forgás miatt a kémiai árnyékolás is kiátlagolódik, aminek keskeny jelalak és így
áttekinthetőbb spektrum lesz az eredménye. Szilárd fázisban a helyhez kötöttség
miatt mindez nem lehetséges. Elméletben a legegyszerűbb eset, ha egykristályt
vizsgálunk. Ekkor a fő jelszélesedést okozó tényező a szomszédos vagy legalábbis
térben közel levő magok közötti csatolások és dipól-dipól kölcsönhatások, melyek
nem átlagolódnak ki. Ekkor minden atomnak sok kötött helyzetű szomszédja van,
melyek kölcsönösen sokfelé hasítják egymás jeleit, melyek végül általában egy
széles jellé olvadnak.

1

H-atomok esetén a kis méret (és a közel 100%-os

izotópgyakoriság) miatt nagyon erős lehet a dipól-dipól csatolás, így ez a hatás
rendkívül erőteljes és az oldatban legkedveltebb proton mérését szilárd fázisban
csaknem lehetetlenné teszi. Érdekes jelenség, hogy a kristályt a mágneses
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térerősség-vektorhoz képest elforgatva változik az egyes atommagok kémiai
eltolódása. Ez arra vezethető vissza, hogy a mag körül nem gömbszimmetrikus az
elektroneloszlás. Ekkor ugyanis a különböző pozíciók nem lesznek ekvivalensek és a
külső mágneses térhez képest megváltoztatva irányukat, megváltozik a σ árnyékolás
is. A kémiai árnyékolást leíró σ valójában tenzormennyiség, és így Descartes
koordinátarendszerben egy 3x3-as mátrixszal írható le. Ennek 3 principális
komponense van, mivel a kristályt 3 tengely körül forgathatjuk. Mindegyik csúcs
esetén ezek mindegyikéhez rendelhető egy-egy kémiai eltolódás, ezek átlaga lenne
a csúcs eltolódása oldatban. Ezt nevezzük izotróp kémai eltolódásnak (δ(iso)).
A gyakorlatban az egykristály-NMR módszer technikai nehézségek miatt nem
terjedt el, inkább porrá őrölt mintát szoktak használni. Ekkor további jelszélesedést
okoz, hogy a port alkotó kristályszemcsék (krisztallitok) különböző orientációjúak a
mágneses térerősség-vektorhoz viszonyítva, tehát a bennük levő, kémiailag
ekvivalens magoknak más a kémiai eltolódásuk. Az egyes orientációknak eltér az
előfordulási gyakorisága (legegyszerűbb esetben egy gömbfelületen képzelhetők el,
ahol ugyanazon a főtengelyre merőleges sík által kimetszett körön ekvivalens
orientációk vannak), ezekből és az adott orientációra jellemző eltolódásokból
rajzolódik ki a porspektrumban megszokott jelalak. Ezt az izotróp eltolódáson kívül
még két paraméterrel, Haeberlen szerint a félértékszélességel (δ(CSA)), mely annál
nagyobb, minél kisebb a mag körüli elektronfelhő szimmetriája és egy, a jelek
aszimmetriáját leíró mennyiséggel (η) szokták jellemezni.
A pormintáról felvett spektrum rendszerint nehezen értelmezhető, nagyon nagy a
csúcsok félértékszélessége, ennek következtében gyakran összeolvadnak, az izotróp
eltolódás leolvasása pedig szinte reménytelenné válik. Ezen a téren áttörést hozott a
MAS (Magic Angle Spinning) technika megjelenése. Ennek lényege, hogy a
pormintát a mágneses térerősség irányával megfelelő szöget bezáró tengely körül
forgatjuk. Ennek a szögnek a nagysága 54,74°, megegyezik egy kocka testátlójának
az oldalakkal bezárt szögével. A megvalósítás problémája, hogy nagyon nagy
(gyakran több 10 kHz) fordulatszámon kell a forgatást megvalósítani. Ezt úgy érik el,
hogy a kellően erős anyagból (például ZrO2-ból) készült, rendkívül precízen
forgásszimmetrikusra kialakított mintatartót sűrített levegő nyomásával lebegtetik a
mérőfej (és így a mágnes) belsejében, másik levegőáramokkal pedig oldalról fújják a
forgatás végett. Az így kapott spektrumban az eredeti csúcsok gyakorlatilag
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szétbomlanak sokkal keskenyebb, élesebb csúcsokra: egy főcsúcsra, mely az izotróp
eltolódásnál

helyezkedik

el

és

úgynevezett

forgási

oldalsávokra,

melyek

frekvenciaértéke a főcsúcs frekvenciája ± a forgatási frekvencia egész számú
többszöröse. A spektrum közelítőleg megtartja az eredeti burkológörbéjét, azaz
forgási oldalsávok csak az eredeti csúcs határáig jelenhetnek meg. Az intenzitás,
azaz a spektrum alatti terület szintén nem változik, így jelentősen nő az érzékenység
(sokkal magasabbak a csúcsok, így jobban kiemelkednek a háttérzajból.) A főcsúcs
kiválasztásának legegyszerűbb módja, hogy felvesszük a spektrumot két eltérő
fordulatszámon is, ekkor ugyanis ez helyben marad, a forgási oldalsávok eltolódása
pedig változik. Szemléltetésként a 3. ábra mutatja a vízmentes nátrium-pirofoszfát
általunk mért

31

P NMR-spektrumát különböző MAS fordulatszámokon. A MAS

technika sem csodaszer, az egyes jelek lényeges paramétereinek (δ(iso), δ(CSA), η,
sok esetben még a jelenlevő nem ekvivalens atommagok száma is) megállapítása itt
is általában nehézségekbe ütközik, ezért szimulációra van szükség. Erre a célra
szoftvereket dolgoztak ki, melyek segítségével a mért spektrumra iteratív eljárásokkal
modellfüggvény

(szimulált

spektrum)

illeszthető,

melynek

paramétereiből

kiolvashatók a fontos információk. Ezzel együtt jelenleg a MAS technika
meghatározó a szilárd NMR mérések terén.

3. ábra. Na4P2O7 31P NMR-spektruma különböző MAS fordulatszámokon, minden más mérési
paraméter azonos. Lentről felfelé: 7000 Hz, 6000 Hz, 2000 Hz, álló minta. A nyíl a változatlan
izotróp eltolódású csúcsot mutatja, mint ahogy a későbbiekben mindig, a többi forgási oldalsáv.
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A

31

P atommagot ½ spinje, viszonylag nagy giromágneses állandója és a

természetes foszforban 100%-os aránya az

1

H és a

19

F után a legnagyobb

előszeretettel mért atommaggá teszi, szilárd fázisban pedig talán őt mérik a
legszívesebben. Így az NMR-spektroszkópia különösen alkalmas foszfátüvegek
vizsgálatára. A különböző foszfát-egységek jellemző eltolódásai nem hálóképző
kation (például Na+) mellett, 85%-os H3PO4-oldatot használva referenciának: Q3: -40
– -50; Q2: -15 – -30; Q1: -5 – 5; Q0: 10-14 ppm[5].
Szintén jól használható mag lenne a

17

O, hátránya, hogy a kis természetes

gyakoriság miatt izotópdúsított mintára van szükség, ami jelentősen növeli az ilyen
kutatások költségeit[8]. A

23

Na is könnyen mérhető, viszont nem túl informatív, mivel

kizárólag egyértékű, ionosan kötött kationként, gyakorlatilag egyféle környezetben
fordul elő. Érdekesebb lehet adalékként használt magok mérése, ebben a munkában
ezek közül a réz jön szóba. A réznek két viszonylag gyakori NMR-aktív izotópja van,
a 63-as és a 65-ös. Spinjük egyaránt 3/2, tehát kvadrupólusmagok. Főleg az előbbi
mérése terjedt el nagyobb érzékenysége miatt. Az eltolódás-tartomány igen
széles[9]. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a réz +2-es oxidációs állapotban
párosítatlan elektronnal rendelkezik, tehát paramágneses, így réz(II) minták
vizsgálata csak nagyon nagy sávszélességű A/D konverterrel lehetséges. Előkísérlet
gyanánt egyszerű réz(I)-vegyületek (jodid és tetrajodo-merkurát) ellenben jól
mérhetőnek bizonyultak, általunk felvett spektrumaikat a 4. ábra mutatja.

4. ábra. Cu2HgI4 (fekete) és CuI (piros) 63Cu NMR-spektrumai álló mintánál.
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2. Preparatív munka

2.1. Réz(I)-oxid előállítása
A réz(I) tartalmú minták készítésénél réz(I)-oxidból indultam ki, amit magam
állítottam elő Fehling-reakcióval. A kiindulási anyag CuSO4·5H2O volt. Ebből 280 ml
0.5 M koncentrációjú oldatot készítettem, melyhez először NaOH, majd glükóz
tömény oldatát adtam kb. 150, ill. 120 százalékos feleslegben. Az így kapott kék
csapadékos oldatot 70 °C-on tartottam, amíg piros csapadékként megjelent a termék
és eltűnt az oldat kékes színe. A terméket leszűrtem, desztillált vízzel, majd
acetonnal mostam, végül 50 °C-os szárítószekrényben szárítottam. Az oxidálódás
elkerülése érdekében jól záró csavaros üvegben tároltam a felhasználásig.

2.2. Kristályos réz(II)-ortofoszfát előállítása

A réz(II)-ortofoszfát előállítása során a nehézséget a különböző hidrogén-foszfátok
képződése jelentheti, ezért nem garantált például a vizes oldatból nátrium-foszfáttal
való lecsapás sikere. Én réz(II)-szulfátból indultam ki, amit 200 ml 2 M töménységű
vizes oldatban sztöchiometrikus mennyiségű telített kálium-hidrogén-karbonát-oldatal
reagáltattam. Heves szén-dioxid fejlődés mellett finom kékeszöld csapadékként
bázisos réz-karbonát vált ki Cu2(OH)2CO3.H2O összetétellel[10]. A leszűrt anyagot
120 °C-on tömegállandóságig hevítve kristályvízmentesítettem. Utána tömegét
lemértem és sztöchiometrikus mennyiségű 86 %-os foszforsavat csepegtettem
rá[11]. Kevés desztillált vizet adtam hozzá, hogy az egész sűrűn folyós massza
legyen (nagyobb hígítás mellett a reakció megállt, egyébként pedig nagyon lassú
volt.) Körülbelül 2 óra pihentetés után a kapott élénk kék, kristályos anyagot
leszűrtem,

desztillált

vízzel,

majd

acetonnal

mostam,

végül

70 °C-os

szárítószekrénybe tettem száradni. Az anyag egy részét 900 °C-ra hevítettem, színe
ekkor sötétzöld lett, kristályvizét teljesen elvesztette. A hevítés során tapasztalt
tömegcsökkenés alapján megállapítható volt, hogy a hevítetlen anyag 2 mól
kristályvizet tartalmaz, összetételét így Cu3(PO4)2·2H2O képlettel lehet definiálni.
260 °C-on tömegállandóságig hevítve Cu3(PO4)2·H2O előállítása is sikerült. Ennek
színe a két kristályvizes formáénál halványabb kék volt.
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2.3. Kristályos réz(I)-pirofoszfát előállítása
Először oldatból való leválasztással próbálkoztam, sikertelenül. 1 g réz(I)-oxidot
oldottam 8 cm3 tömény sósavban, majd az oldatot 300 cm3 desztillált vízzel
hígítottam. A kivált fehér réz(I)-klorid csapadékot 100 cm3 vízzel egyszer dekantálva
mostam, utána feloldottam 25 cm3 tömény NaCl-oldatban. Az így kapott oldatból
próbáltam különböző pH-kon foszfát-és pirofoszfátcsapadékot leválasztani, azonban
vagy nem volt csapadék (NaH2PO4, illetve foszforsav hozzáadására), vagy lúgosabb
közegből feltehetően sárga módosulatú Cu2O vált le (a sárga csapadékban foszfor
csak nyomokban, a molibdátos-aszkorbinsavas színreakcióval volt kimutatható.) A
vizsgált mintát végül 6 g Cu2O és 5,532 g (NH4)2HPO4 összeolvasztásával állítottam
elő

három

részletben.

A

porcelántégelybe

sztöchiometrikus

mennyiségben

összemért kiindulási anyagokat 1050 °C-on megolvasztottam, majd másfél óra
homogenizálódás után a kemencében, annak fűtését kikapcsolva hagytam 930 °C-ra
hűlni, amikor kivettem. Ekkorra szép sötétzöld kristályok képződtek. Az anyag
tömegét lemértem, ez alapján a réz kismértékű (10-15 %-os) oxidációja volt
valószínűsíthető (egy jellemző adat: 3,844 g sztöchiometrikus Cu2O-(NH4)2HPO4
keverék kihevítésével az elméletileg várt 2,960 g helyett 2,987 g anyagot kaptam.)
Ezt alátámasztja az a tapasztalat, hogy a kristályok között feketésbarna színnel egy
másik szilárd fázis is megjelent, főleg a levegővel érintkező felületen kéregként. Ettől
sósavas mosással szabadultam meg, ami sajnos a kristályok egy részét is feloldotta.
További problémaként a kristályokat a tégelyből csak annak összetörésével lehetett
kiszedni, ennek következtében porcelánszemcsék is jelentősen szennyezték az
anyagot. Így kellően megtisztítani csak kevés, éppen egy mérésre elegendő
mennyiséget sikerült.

2.4. Üveges minták előállítása
A vizsgált üvegek hálóképző oxidként foszfor-pentaoxidot, hálózatmódosítóként
réz-oxidot és nátrium-oxidot tartalmaztak. Előállításukhoz Cu2O, Na2HPO4·2H2O és
NaH2PO4·2H2O megfelelő arányú, analitikai mérlegen bemért keverékéből indultam.
Ezeket porcelántégelyben kemencébe helyeztem, ahol először 1 órára 500 °C-ra,
majd tovább 900 °C-ra hevítettem őket. Az 500 fokon tartásnak az volt a jelentősége,
hogy a porok kristályvíztartalma lehetőleg lassan, a tégelyből való kihabzás nélkül
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távozzon. 3-4 óra 900 fokos olvasztást követően a tégely rendszerint narancssárgás,
sűrűn folyó tartalmát fémkanállal megkevertem (nagyon viszkózusak az olvadékok
mindegyik összetételnél, a diffúziós keveredés nagyon lassú lenne), majd újabb 10
perc hevítést követően acéllapra öntöttem és gyors mozdulattal egy másik acéllapot
dobtam rá (kvencseléses technika.) Ez biztosította a gyors lehűtést, melytől az anyag
hirtelen üveges állapotúvá szilárdult és rendszerint össze is tört. A kapott üvegek
kisebb réztartalomnál kék, növekvő réztartalommal egyre inkább sötétzöld színűek
lettek. Amennyiben homogének, a fényt a vékonyabb darabok átengedték, felületük
sima, egyenletes volt. Meglepő módon az inhomogenitás mindegyik sorozatban a kis
(y = [Cu]/([Na]+[Cu])) = 0,05 - 0,15) réztartalmú üvegekre volt jellemző, ezeknek
általában az olvadékuk is mézszerű volt 900 °C-on vagy akár meg se olvadtak
teljesen. Ezekkel a későbbiekben nem foglalkoztam. A nagyobb mennyiségű (y =
0,35 – 0,4) rezet tartalmazó minták hirtelen lehűtve homogének maradtak, itt a
kiöntés után a tégelyben maradt, lassan lehűlő olvadékban volt megfigyelhető
szételegyedés. Felületükön eközben feketésbarna réz(II)-oxid-réteg jelent meg. A
hirtelen lehűtött olvadéknál ilyet nem tapasztaltam. Ennek magyarázata lehet, hogy
réz(II)-oxid képződéséhez az ideális hőmérséklet-tartomány 200-800 °C között van,
amiben ezek a minták nagyon rövid időt töltöttek (gyakorlatilag pillanatszerűen lettek
szobahőmérsékletre hűtve.) A mintákat jól záró porüvegekben tároltam, hogy védve
legyenek a levegő víz-és oxigéntartalmától. Összetételüket tekintve a pirofoszfátok
illetve a polifoszfátok közé tartoznak (tehát R 3 és 3,5 között van, ld. 1.1. fejezet.)
Sorszámukat és pontos összetételüket az 1. táblázatban foglalom össze.
minta jele
CuP1-4

kémiai összetétel
0,4Cu2O·1,6Na2O·P2O5

R
3,5

y
0,2

CuP1-5

0,5Cu2O·1,5Na2O·P2O5

3,5

0,25

CuP1-6

0,6Cu2O·1,7Na2O·P2O5

3,5

0,3

CuP1-7

0,7Cu2O·1,3Na2O·P2O5

3,5

0,35

CuP2-3

0,4Cu2O·1,6Na2O·P2O5

3,4

0,15

CuP2-4

0,36Cu2O·1,44Na2O·P2O5

3,4

0,2

CuP2-5

0,45Cu2O·1,35Na2O·P2O5

3,4

0,25

CuP2-6

0,54Cu2O·1,26Na2O·P2O5

3,4

0,3

CuP2-7

0,63Cu2O·1,17Na2O·P2O5

3,4

0,35

CuP2-8

0,72Cu2O·1,08Na2O·P2O5

3,4

0,4

CuP3-3

0,24Cu2O·1,36Na2O·P2O5

3,3

0,15

CuP3-7

0,56Cu2O·1,04Na2O·P2O5

3,3

0,35
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1. táblázat. Az előállított és
megmért üvegek sorszáma és
összetétele.

3. NMR mérések

3.1. Mérési körülmények
Az achát- vagy az üvegek esetén azok keménysége miatt acélmozsárban
elporított mintákról porspektrumot vettünk fel Bruker DRX 500-as (11,744 T
mágneses térerejű) készülékkel, 4 mm-es MAS mérőfejet és Kel-F® kupakos ZrO2üveg mintatartót használva. A MAS fordulatszám (MASR) 2000-8000 Hz között
változott a különböző mintáknál. Egypulzusos méréseket végeztünk 9 μs-os (foszforméréseknél), ill. 5 μs-os (rézméréseknél) pulzussal, 300 W adóteljesítmény mellett. A
scan-ek

számát

a

referenciavegyület a

minta

foszfortartalma/érzékenysége

szabta

meg.

A

31

P-méréseknél H3PO4 volt, melynek kalibrációként előre

megmértük az eltolódását (external reference). A különböző méréseknél a két pulzus
között eltelt időt (D1), a FID detektálásának időtartamát (AQ), a mért ablakokat
(vagyis azt a ppm-tartományt, amin a spektrumot felvettük) valamint az alkalmazott
LB-ket (Line Broadening) a 2. táblázat tartalmazza. Az LB egy méréstechnikai
paraméter, a program a detektált zajos alapvonalú FID-re még ráültet egy, a
megadott paraméterből meghatározott exponenciális lecsengésű függvényt, amitől
végeredményben javul a jel/zaj viszony, cserébe viszont szélesednek a jelek. A TD
paraméter a FID detektálása során gyűjtött adatpontok számát, az SI az ebből kapott
spektrumméretet adja meg. A spektrumok illesztését a Bruker TopSpin 2.1
programjának 1D szilárd moduljával végeztem, az egyes csúcsok alatti terület
megállapításához az Origin 8 programmal integráltam.
minta
réz(II)-foszfátok

ablak (ppm)
-254 - 45

D1 / s
1

AQ / s

TD

0,2704

32768

SI

LB / Hz

MASR / Hz

2048

200

8000

üvegek

-201 - 193

5 0,02565

4096

8192

250

7000-8000

Cu4P2O7

-201 - 193

2 0,02565

4096

8192

500

7000

Na4P2O7

-201 - 193

5 0,02565

4096

8192

500

7000

4096

32768

200

2000

CuP2-7 (63Cu)

változó (ld. ott)

0,5

0,02053

2. táblázat. A különböző minták 31P-NMR mérése során alkalmazott fontosabb mérési paraméterek.
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3.2. 31P-NMR mérési eredmények

Először a három különböző kristályvíztartalmú réz(II)-ortofoszfátot mértük meg. A
spektrumok az 5. ábrán láthatók. Az egy kristályvizes minta spektrumát két magos
modellel sikerült illeszteni. A két anizotróp eltolódás -101, ill. -110 ppm-nek adódott.
A két kristályvizes változat spektruma hasonló, szintén két magot találtam benne, a
-110 ppm izotróp eltolódású csúcs ugyanott van, mint az előző mintában, a másik
eltolódott -107 ppm-re (3. táblázat.) A harmadik, vízmentes minta volt a
legmeglepőbb: a foszforjel egészen egyszerűen eltűnt. A nagyon érzékeny, máskor
egy-két scan-ből mérhető foszfor mérése itt hosszabb idő elteltével is csak egy zajos
alapvonalat eredményezett.

5. ábra. Réz(II)-ortofoszfátok 31P NMR-spektrumai, lentről felfelé: Cu3(PO4)2·H2O,
Cu3(PO4)2·2H2O, Cu3(PO4)2. A nyíl mutatja az izotróp csúcsokat, a többi forgási
oldalsáv.
minta

csúcs

Cu3(PO4)2.H2O

1.
2.
1.
2.

Cu3(PO4)2.2H2O

δ(iso) / ppm
-101,8

δ(CSA) / ppm
136,6

-109,5
-107,4

0,99
80,2

172,5
-110,9

0,370
0,97

0,91
80,9

I

η(CSA)

0,630
0,275

0,94

0,725

3. táblázat. A kristályos réz(II)-ortofoszfátok 31P NMR-spektrumainak illesztett paraméterei. I a
csúcs relatív intenzitása, azaz a csúcs alatti terület osztva a spektrum alatti területtel.
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Kristályos mintát további kettőt mértünk: az előállított réz(I)-pirofoszfátot és
vízmentes nátrium-pirofoszfátot (ez utóbbi előállítása Na4P2O7·10H2O 60 °C-on egy
órán keresztül végzett hevítésével történt.) A nátrium-pirofoszfát mérése szép éles,
intenzív, klasszikus kristályos anyagtól várható spektrumot eredményezett 3 ppm
izotróp eltolódással (3., 13. ábra). A réz(I)-pirofoszfát ellenben nehezen mérhetőnek
bizonyult, 1024 scan felvétele is egy rendkívül zajos spektrumot eredményezett (az
érzékenyebb mintáknál 124-nél kevesebb scan felvételével is szép spektrumot
kaptunk.) Az izotróp csúcs -26 ppm-nél helyezkedett el (15. ábra).
A CuP1-sorozat mért spektrumait a 6. ábra mutatja. Az összes mintánál 93-94%os (üveges mintánál, zajos spektrummal jónak mondható) illeszkedést sikerült elérni
2 atommagos modellel is. A CuP1-5-ös minta mért és illesztett spektruma, valamint a
két komponens a 7. ábrán látható. Általában a sorozat mindegyik tagjában ezt a két
jellegzetes csúcsot találtam, egyet kb. 3,5 ppm-nél, egy másik, szélesebbet és
nagyobb aszimmetriájút pedig 0 ppm körül. A pontos illesztési paramétereket
mintánként a 4. táblázat foglalja össze.

6. ábra. A CuP1-sorozat mért 31P NMR-spektrumai, lentről felfelé: CuP1-4, CuP1-5,
CuP1-6, CuP1-7. A MAS frekvencia végig 8000 Hz.
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7. ábra. Alul: CuP1-5 minta mért (fekete vonal) és illesztett (piros) 31P NMR-spektruma.
Felül: a két illesztett komponens (piros: 1, fekete: 2.)

minta
CuP1-4
CuP1-5
CuP1-6
CuP1-7

csúcs
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

δ(iso) / ppm
3,5
0,5
2,9
0,4
4,4
0,2
4,3
0,3

δ(CSA) / ppm
68,1
122,6
79,9
172,0
91,0
183,9
91,2
180,7

η(CSA)
0,08
0,71
0,08
0,72
0,08
0,89
0,10
0,81

I
0,258
0,742
0,264
0,736
0,282
0,718
0,182
0,818

4. táblázat. A CuP1-sorozat illesztett 31P NMR-spektrumainak illesztési
paraméterei a két komponensre.

A CuP2-sorozat mért spektrumait a 8. ábra mutatja. A spektrumokat 90% feletti
jósággal, 3 atommagos modellel sikerült illeszteni. A CuP2-3 jelű minta mért és
illesztett spektruma, valamint a 3 komponens a 9. ábrán látható, az illesztési
paramétereket pedig az 5 .táblázatban tartalmazza.
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8. ábra. A CuP2-sorozat mért 31P NMR-spektrumai, lentről felfelé növekvő sorszámmal. A MAS
frekvencia végig 8000 Hz.

9. ábra. Alul: a CuP2-3 jelű minta mért (fekete vonal) és illesztett (piros) 31P NMRspektrumai. Felül: az illesztett spektrum 3 komponense (piros: 1, kék: 2, fekete: 3.)
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minta
CuP2-3

CuP2-4

CuP2-5

CuP2-6

CuP2-7

CuP2-8

csúcs
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

δ(iso) / ppm
3,6
0
-2,5
2,3
-0,01
-4,6
2,1
0
-4,2
3,8
0
-2,2
1,3
0
-2,7
1,1
-0,01
-4,2

δ(CSA) / ppm
87,3
172,4
80,7
81,9
164,8
91,9
93,2
199,3
109,1
83,6
197,3
100,0
200,6
184,5
93,6
227,3
208,8
106,9

I

η(CSA)
0,11

0,132
0,75

0,639
0,84

0,17

0,229
0,162

0,85

0,761
0,76

0,15

0,077
0,157

0,82

0,680
0,88

0,17

0,163
0,028

0,81

0,717
0,98

0,35

0,256
0,102

0,97

0,167
0,92

0,34

0,731
0,056

0,84

0,591
0,84

0,353

5. táblázat. A CuP2-sorozat illesztett 31P NMR-spektruma inak illesztési paraméterei a három
komponensre.

A CuP3 jelű sorozatból csak két mintát mértünk meg idő hiányában. A két
spektrum a 10. ábrán látható. Az illesztés itt is 3 magos modellel sikerült (11. ábra, 6.
táblázat.)

10. ábra. CuP3-3 (fekete) és CuP3-7 (piros) 31P NMR-spektruma.
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11. ábra. Alul: CuP3-3 minta mért (fekete) és illesztett (piros) 31P NMR-spektruma.
Felül: a 3 illesztett komponens (fekete: 1, piros: 2, kék: 3.)

minta
CuP3-3

CuP3-7

csúcs
1.
2.
3.
1.
2.
3.

I
δ(iso) / ppm
δ(CSA) / ppm
η(CSA)
0,1
44,1
0,002
0,036
-3,4
107,6
0,91
0,692
-9,8
239,0
0,39
0,272
0,9
292,9
0,02
0,117
-3,9
95,4
0,97
0,452
-6,4
291,3
0,30
0,431

6. táblázat. CuP3-sorozat 31P NMR-spektrumainak illesztési paraméterei.

3.3. 63Cu-NMR
Cu-mérésekkel a CuP2-7 jelű minta esetén próbálkoztunk. A kísérlet során először
két jelet találtunk 1650, illetve 2400 ppm-nél. Ezek jelentkeztek vakminta (KBr-dal
töltött mintatartó) mérése során is, tehát a mérőfej rézalkatrészeiből származtak. A
gyanú alapját az képezte, hogy egyiknél sem voltak láthatók forgási oldalsávok,
amiből az üveges mintát figyelembe véve irreálisan alacsony jelszélesség
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következett volna. Az eltolódás szélsőségesen pozitív értékét a fémes anyagnál
fellépő Knight-shift magyarázza. Végül a -1200 – -2400 ppm tartományban találtunk
egy több mint 1000 ppm széles jelet. A készülék által mérhető ablakszélesség
korlátozott (a réz rezonanciafrekvenciájának környékén kb. 700 ppm a legszélesebb
ablak, amivel még jó minőségű spektrumot lehet felvenni), így a jel 4 különböző
ablakban volt látható. Az ezekből összeillesztett spektrum a 12. ábrán látható. Ez a
spektrum komoly következtetések levonására így nem alkalmas, talán javítható lenne
a minősége QCPMG méréssel. Ezzel a módszerrel a jelenlegi széles jelet talán szét
lehet szedni sávokra, melyekből megállapíthatóak lennének a fontos paraméterek.

12. ábra. A CuP2-7 jelű minta 63Cu NMR-spektruma.
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4. Eredmények értékelése

A kristályvizes réz(II)-foszfátok spektrumaira egyaránt két magos modellt sikerült
illeszteni, ez a Cu3(PO4)2·H2O esetén megfelel az irodalmi kristálytani adatnak [12], a
két kristályvizes mintára sajnos nem sikerült ilyet találni. A spektrumokon a
legszembeötlőbb az izotróp eltolódás rendkívül negatív értéke: a Q0 tetraéderben
levő foszfát jele a megszokott 10 ppm (ld. 1.2. fejezet) helyett -100 ppm körül jön. Ez
minden bizonnyal a réz(II) ion paramágnesességére vezethető vissza. A jelszélesség
kristályos mintához képest nagyon nagy, ez is lehet paramágnesesség vagy esetleg
kvadrupólus hatás következménye. Mindkét mintánál érdekes tapasztalat volt, hogy
kristályos mivoltuk ellenére a két jel intenzitásának aránya nem volt egész szám
(1,70 illetve 2,63.) Ennek az lehet az oka, hogy a kétféle foszfor környezetében eltérő
számban és/vagy távolságban találhatók a kristályvíz protonjai, amik így különböző
mértékben segítik elő a foszfor relaxációját és csökkentik annak érzékenységét. A
harmadik, kristályvízmentes mintánál a jel eltűnésének okaként két lehetőség látszik
elképzelhetőnek: vagy még jobban eltolódott a jel és kikerült az általunk mért
ablakból, vagy annyira megnőtt a jelszélesség, hogy a csúcs teljesen ellapult.
Mindkettő feltehetően szintén a paramágnesesség hatásának köszönhető. A
továbbiak szempontjából fontos tanulság: a réz(II)-ion paramágnesessége érződik a
foszfor NMR-spektrumában is.
Az NMR-spektrumokból alapvető fontosságú megállapítás tehető akkor, ha a
réz(II)-foszfátok spektrumait összevetjük az üvegekével. Az utóbbiakban nemcsak
hogy megvan a jel, de nagyjából ott van, ahol az várható egy pirofoszfát-mintánál: az
üvegeknél -5 – +5 ppm körül ami teljesen megfelel az irodalmi adatnak, a réz(I)pirofoszfátnál -26 ppm-nél. Ez utóbbi ugyan kicsit eltér, de közel sem olyan
szélsőségesen, mint a réz(II) esetén. Ebből megállapítható, hogy nincs a mintákban
jelentős paramágneses effektus, tehát a réz jelentős része az olvasztás során
feltehetően réz(I) maradt. Ezt alátámasztja az is, hogy a

63

Cu mérés során kaptunk

jelet. Ezzel együtt a jövőben mindenképpen érdemes lenne a réz(I)/réz(II) arányt az
egyes mintáknál pontos analitikai módszerrel megállapítani, például fotoelektronspektroszkópia

[7]

vagy

titrálás

segítségével,

a

minta

tömegszázalékos

réztartalmából és az előállításhoz bemért összetevők arányából számolva.
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Az üvegek kísérleti spektrumaiból mindegyik sorozatnál általában megállapítható,
hogy a réztartalom növekedésével bennük a foszfor érzékenysége és így a
jelintenzitás csökken. Ebbe a trendbe mindenképpen beleillik a réz(I)-pirofoszfát
nehéz mérhetősége is. A minták foszforkoncentrációja (ugyanazon a sorozaton belül)
gyakorlatilag állandó, így ennek a csökkenése nem magyarázza a jelenséget. Sokkal
inkább arról lehet szó, hogy a réz jelenléte valamilyen módon elősegíti a foszfor
relaxációját, talán kvadrupól hatás révén.
A CuP1 sorozat spektrumaiban a két illesztett komponens arra utal, hogy a
pirofoszfátionok diszproporciója kismértékű, különben ugyanis lennie kéne benne
még két jelnek a Q0 és Q2 egységek megjelenése miatt. Így ezeket az üvegeket főleg
Q1 foszfátegységek építik fel. A sorozaton belül a spektrumok meglehetősen
egyformák, tendencia egyedül a jelszélességek enyhe növekedésében figyelhető
meg.
A CuP2 sorozatban már nem figyelhető meg az illesztett paraméterek olyan
egyhangúsága, mint az előzőben. Mint látható, főleg a két legnagyobb réztartalmú
(CuP2-7 és CuP2-8) minta lóg ki a sorból, mégpedig a 3 ppm körüli, legpozitívabb
eltolódású komponensnél, ahol az izotróp eltolódás, a jelszéleség és az
aszimmetriaparaméter egyaránt eltér a másik négy (CuP2-3, CuP2-4, CuP2-5 és
CuP2-6) mintánál tapasztalttól. (14. ábra.) Azonkívül a csúcs intenzitása a
határesetnek számító CuP2-6-nál rendkívül visszaesik, míg a CuP2-2, CuP2-3, és
CuP2-4 jelű mintánál az előző sorozatban látott tendenciát követi. A második csúcs
viszonylag állandó, paraméterei nagyjából megfelelnek az előző sorozat második
csúcsának. A harmadik egy másik keskeny, ellenben nagy aszimmetriájú jel, a
sorozatban végig megmarad.
A CuP3 sorozatban szembeötlő különbség az előző kettőhöz képest, hogy a
csúcsok izotróp eltolódásai negatívabb értékeknél találhatók, a jellegzetes 3 ppm-es
jel itt eltűnik, helyette 0 ppm környékén megjelenik egy erősen szimmetrikus jel,
melynek szélessége a két mintánál hatalmasat változik. A második jel az előző
sorozat harmadik jelének felelhet meg. A harmadik kifejezetten ebben a sorozatban
jelenik meg, eltolódása az eddig tapasztaltak közül a legnegatívabb, szélessége a
legnagyobb.
A CuP1-mintáknál és a CuP2 sorozat kisebb réztartalmú tagjainál a 3 ppm izotróp
eltolódású csúcs minden bizonnyal olyan Q1-egységektől származik, melyek
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környezetében csak nátrium található ellenionként. Ez a csúcsnak a kristályos
nátrium-pirofoszfát spektrumához való hasonlósága alapján tűnik logikusnak (13, 14.
ábra). Számottevő eltérés egyedül a jelszélességben mutatkozik, ez valószínűleg
főleg az üveges szerkezetnek lehet következménye, ez ugyanis csökkenti a
foszformagok kémiai környezetének szimmetriáját. Mivel egy sorozaton belül a jelek
szélességének enyhe növekedése figyelhető meg a réztartalom növekedésével,
ezért feltehetően a réz is szerepet játszik a jelszélesítésben kvadrupólus hatás által.
Ugyanakkor meglepő, hogy ezen csúcs intenzitása nem csökken számottevően a
réztartalom növelésével. Az intenzitásokról általában elmondható, hogy nem nagyon
lehet bennük tendenciát felfedezni, sőt, bizonyos esetekben erősen fluktuálnak (pl.
CuP2 sorozat második csúcs, melynek egyéb paraméterei végig nagyjából állandók.)
Ez alapján az intenzitás ezeknél a méréseknél feltehetően nem megbízható
paraméter, különböző környezetű magok relaxációs idejeinek eltérése miatt a
spektrumok nem kvantitatívak. Mindenesetre a CuP2-7 és 8 jelű mintáknál az 1.
csúcs

eltűnése,

illetve

megváltozása

valószínűleg

a

nagy

következménye.

13. ábra. Alul: kristályos Na4P2O7 31P NMR-spektruma, fölötte: a CuP1 minták
spektrumainak 1-es komponensei felfelé növekvő sorszámmal. A MASR a legalsó
spektrumnál 7000 Hz, fölötte 8000 Hz, ez okozza a forgási oldalsávok eltérését.
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réztartalom

14. ábra. Alul: kristályos Na4P2O7 31P NMR-spektruma, fölötte: a CuP2 minták
spektrumainak 1-es komponensei felfelé növekvő sorszámmal. A MASR a legalsó
spektrumnál 7000 Hz, fölötte 8000 Hz.

A CuP1 és a CuP2 sorozatban a 0 ppm körüli jel lehet az, amelyiknél a Q1
foszfátegység környezetében réz is található. Ezt indokolhatja a nagy jelszélesség és
az izotróp eltolódás negatívabb értéke (a réz(I)-pirofoszfát jelének eltolódása
negatívabb a nátrium-pirofoszfáténál). Ez mutatja azt, hogy a vizsgált üvegekben
mindenképpen van valamilyen koordinatív kölcsönhatás a réz és a foszfátion
oxigénjei között. Hogy ez mennyire tekinthető kovalensnek, azaz mennyire vesz részt
a réz(I)-ion a térháló felépítésében, azt ezekből a mérésekből valószínűleg nem lehet
eldönteni.

Mindenesetre

az

üvegek

fizikai

tulajdonságai

(mindenekelőtt

oldhatatlanságuk) azt támasztanák alá, hogy van bennük a réznek hálóképző
szerepe. Ezzel összhangban lenne az a tény is, hogy a réz oxidjai (a réz(I)- és
réz(II)-oxid egyaránt) inkább atomrácsos, mint ionos szerkezetűek. Érdekes
tapasztalat volt, hogy a viszonylag nagy réztartalom ellenére nem volt a
spektrumokban olyan komponens, amely a Cu4P2O7 spektrumára hasonlított volna,
tehát olyan Q1 egységektől származik, melyeknek csak réz van a környezetében.
Sőt, az üvegek spektrumaiban ennél az eltolódásnál völgy van. (15. ábra.) Ez
összhangban lehet azzal, hogy a Cu4P2O7 mérése során nagyon kis érzékenységet
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tapasztaltunk, tehát lehet, hogy ezeknek a foszforoknak a jele egyszerűen nem
látszik a többi, jóval intenzívebb komponens mellett. A CuP2 és a CuP3 sorozatban
megjelenő negatívabb eltolódású csúcsok (előbbiben a 3., utóbbiban a 2. és 3.
csúcs) a csökkenő R arány miatt megjelenő Q2 egységeknek tulajdoníthatók.

15. ábra. Lentről felfelé: Cu4P2O7 mért 31P NMR-spektruma, CuP1-5 mért
spektruma, majd ugyanezen minta szimulált spektrumának 0 ppm izotróp
eltolódású komponense.
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5. Összefoglalás

Munkám során réztartalmú üveges nátrium-foszfátokat és kristályos rézfoszfátokat vizsgáltam NMR-spektroszkópiával. Az irodalmi előzmények tükrében
főleg arra voltam kíváncsi, hogy a réz hálóképző szerepe az üvegekben tisztázható-e
ezzel a módszerrel. Az üvegek előállítása Cu2O, NaH2PO4 és Na2HPO4 keverékét
összeolvasztva, kvencseléses technikával történt. Az eredeti tervekben
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P- és

63

Cu-

mérések elvégzése szerepelt. A réz-NMR kísérletnél sajnos a sorozatmérést és a
spektrum korrekt kiértékelését meghiúsító bonyodalmak adódtak, így az eredmények
diszkussziójánál a foszforspektrumokra kellett hagyatkoznom. Megállapítást nyert, az
üvegek

réztartalma

alapvetően

réz(I)

maradt

az

olvasztást

követően

is.

Spektrumaikban nem voltak megfigyelhetők a réz(II)-foszfát spektrumában látott, a
réz(II)-ion paramágnesességére visszavezethető hatások, mint például a jel eltűnése
vagy a kémiai eltolódás szélsőséges értéke. Érdekes megfigyelés volt a foszfor
érzékenységének markáns csökkenése a réztartalom növelésével. Az illesztett
spektrumok komponenseinek tanulmányozásával egyértelműen megállapítható volt,
hogy réz jelenlétében jelentős változás történik a foszfor kémiai környezetében. Ez
alapján feltételezhető, hogy van valamilyen koordinációs kölcsönhatás a réz(I)-ion és
a foszfátionok között, azonban a kovalens jelleg megállapításához további
vizsgálatokat látok szükségesnek, főleg a réz-NMR terén.
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5. Summary

During my work copper containing vitreous sodium phosphates and crystalline
copper phosphates were studied by NMR spectroscopy. In the light of literary history
I was curious to know wether the network-building role of copper in this glasses can
be resolved with this method. The samples were produced by fusing a mixture of
Cu2O, NaH2PO4 and Na2HPO4, with the quenching technique. Originally we planned
to make
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P and

63

Cu-measurements. At the copper-NMR experiment, unfortunately,

we had problems with the series of measurements and the correct evaluation of the
spectrum, thus at the discussion of the results I had to use just the phosphorus
spectra. It was found that the copper content of the glasses was remained essentially
copper(I) after the melting too. In their spectra the curiosities which were seen in the
spectra of copper(II) phosphates because of the paramagnetic effect of copper(II)
ion, such as loss of signal or the extreme chemical shift value, were not observed. An
interesting observation was a strong decrease in the sensitivity of phosphorus while
the copper content increases. The study of the components of the fitted spectra
clearly established that the presence of copper significantly changes the chemical
environment of phosphorus. This suggests that there is some coordinative interaction
between the copper(I) and the phosphate ion, however, to establish its covalent
character it is necessary to make further investigations, especially in the copperNMR.

31

6. Irodalomjegyzék

[1] S. Y. Marzouk, Materials Chemistry and Physics, 114, 188 (2009)
[2] P. Y. Shih, T. S. Chin, Materials Chemistry and Physics, 60, 50 (1999)
[3] http://scholarsmine.mst.edu/thesis/pdf/Leerssen_Thesis_09007dcc805618fa.pdf
[4] Szalay Zs.: Bór- és vanádiumtartalmú foszfátüvegek szerkezete (TDK-dolgozat,
2007)
[5] R. K. Brow, Journal of Non-Crystalline Solids, 263&264, 1 (2000)
[6] S. Giri, C. Gaebler, J. Helmus, M. Affatigato, S. Feller, M. Kodama, Journal of
Non-Crystalline Solids, 347, 87 (2004)
[7] E. E. Metwalli, Journal of Non-Crystalline Solids, 317, 221 (2003)
[8] M. Zeyer, L. Montagne, V. Kostoj, G. Palavit, D. Prochnow, C. Jaeger, Journal of
Non-Crystalline Solids, 311, 223 (2002)
[9] http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/techniques/1d/row4/cu.html
[10] Lengyel B.: Általános és szervetlen kémiai praktikum, 509. old. (Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1990)
[11] A. V. Pereira, O. Fatibello-Filho, Analytica Chimica Acta, 366, 55 (1998)
[12] H. Effenberger, Journal of Solid State Chemistry, 57, 240 (1985)

32

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok Rohonczy Jánosnak, témavezetőmnek a segítőkész, szakszerű
témavezetésért, Zihné Perényi Katalinnak a réz-pirofoszfát (vagy annak gondolt)
minták analízisében nyújtott segítségéért, valamint Kolos Zsuzsannának a szükséges
vegyszerek és eszközök biztosításáért.

33

Ez a szakdolgozat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg, a támogatási szerzõdés száma
TÁMOP 4.2.1./B-09/KMR-2010-0003.

34

