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Uwagi ogólne, objaśnienie symboli używanych w pracy
Jeśli nie zaznaczono inaczej, przy zapisie reakcji chemicznych opisujących procesy opisane
przez innych autorów, stosowałem oryginalna pisownię wzorów chemicznych, pochodzącą z
cytowanych prac. Zapisując reakcje przeprowadzane samodzielnie, nie uwzględniałem cząsteczek
rozpuszczalnika mogącego koordynować kationy itru. Jeśli nie zaznaczono inaczej, procenty są
procentami masowymi.
Wybrane symbole użyte w pracy:
atm – atmosfera (jedn. ciśnienia) = 1,01325·105 Pa
CVD – chemiczne osadzanie z fazy gazowej (ang. chemical vapour deposition)
χP – elektroujemność Paulinga
d – gęstość; d(c) – gęstość fazy ciekłej; d(g) – gęstość fazy gazowej
∆Hoc – standardowa molowa entalpia spalania
∆Hof – standardowa molowa entalpia tworzenia
HOMO, LUMO – orbitale graniczne, odpowiednio najwyższy obsadzony i najniższy nieobsadzony
orbital molekularny
λ – długość fali
Ln – lantan lub lantanowiec (La – Lu)
M – metal (we wzorach chemicznych)
MS – spektrometria mas (ang. mass spectrometry)
m/z – stosunek masy jonu (a. m. u.) do jego ładunku, używany w spektrometrii mas
ν – liczba falowa
po, po – ciśnienie standardowe, 105 Pa
ppb – ułamek molowy, część na miliard (ang. parts per billion) = 10−7%
ppm – ułamek molowy, część na milion (ang. parts per million) = 10−4%
R – stała gazowa, ok. 8,314 J mol−1 K−1
S – entropia
THF – tetrahydrofuran
t – tona metryczna (1000 kg)
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Oznaczenia względnej intensywności sygnałów w widmie Ramana i FTIR:
vs – bardzo silne
s – silne
m – średnie
w – słabe
vw – bardzo słabe
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1.

Abstract

Synthesis and physico-chemical characterisation in solid state of yttrium(III) borohydride and
its derivatives in the context of hydrogen storage
In this thesis I have described the results of my investigations of hydrogen-rich, solid state
hydrogen stores: yttrium borohydride and its derivatives. The description of the experimental findings
has been preceded by a comprehensive introduction to the issue of hydrogen storage for fuel cells,
physics and chemistry of hydrogen-rich compounds with the emphasis on metal borohydrides, and
chemical properties of yttrium. The applied experimental end theoretical methods have also been
described, including the technical details of experiments performed.
The main part of the thesis is devoted to yttrium borohydride, Y(BH4)3, and begins with the
report on the development of the preparative chemistry of this compound. Despite significant efforts,
only one reaction led to the desired product:
YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl

(1).

Reaction (1) has been performed via mechanochemical activation during a high-energy disc milling,
which does not require any solvent but is not easily scalable to industrial quantities. Reaction (1)
results in the product contaminated with a LiCl by-product. Interestingly, similar processes for YF3,
or/and NaBH4 as substrates have not led to Y(BH4)3.
Y(BH4)3 has been characterised with powder X-ray diffraction, infrared and Raman
spectroscopy, and thermogravimetry coupled with differential scanning calorimetry and evolved gas
analysis encompassing infrared and mass spectroscopy. Investigation of the solid state products of the
thermal decomposition resulted in discovery of high-temperature polymorphic phase of yttrium
borohydride, β-Y(BH4)3. This polymorh is less thermally stable than α-Y(BH4)3, which is
demonstrated by a significantly lower activation energy and a lower temperature of the first stage of its
thermal decomposition. In addition, Y(BD4)3 has been prepared and the isotope effects of H → D
substitution have been analysed.
Various modification methods have been applied to decrease the temperature of H2 emission
from Y(BH4)3. The composites: Y(BH4)3/nLiBH4, n = 1.5, 3, 6, MBH4/Y(BH4)3, M = Li, Na as well as
the new compounds: KY(BH4)4, (CH3)4NY(BH4)4 and (C4H9)4NY(BH4)4 have been prepared and
characterised. Y(BH4)3/nLiBH4 composites, proton-hydride hydrogen stores, revealed considerably
lower thermal decomposition temperature as compared to both Y(BH4)3 and LiNH2. However, the
emission of NH3 disqualifies these composites as hydrogen stores. The other studied derivatives of
yttrium borohydride listed above, except those contining tetraalkylammonium cations, release a nearly
pure hydrogen gas; their thermal decomposition processes have been characterised, including the
characteristics of solid state products.
Crystal structures of the new compounds have been solved and refined from powder X-ray
diffraction data. The monocrystal diffraction has been used to solve the structure of (CH3)4NY(BH4)4,
which is the first homoleptic yttrium borohydride prepared as a pure compound. (CH3)4NY(BH4)4
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constitutes a convenient precursor towards preparation of various compounds containing [Y(BH4)4]anion.
While the investigated compound/composites could not serve as commercial hydrogen stores
for various reasons, they reveal interesting chemistry and serve to expand our knowledge of transition
metal borohydrides.

2.

Streszczenie pracy
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań borowodorku itru oraz jego pochodnych,

będących substancjami bogatymi w wodór i w związku z tym, potencjalnymi stałymi magazynami
tego pierwiastka. Przedstawione wyniki badań własnych zostały opatrzone obszernym wstępem
obrazującym problematykę magazynowania wodoru dla zasilania ogniw paliwowych, a także
fizykochemię substancji bogatych w wodór, ze szczególnym uwzględnieniem borowodorków metali,
oraz właściwości chemiczne itru. Opisano również szczegóły zastosowanych technik badawczych
wraz z metodami interpretacji wyników.
Główną część pracy poświęcono borowodorkowi itru, Y(BH4)3, rozpoczynając od omówienia
prób opracowania metod jego syntezy, które byłyby łatwiej skalowalne do rozmiarów przemysłowych
niż stosowane często w badaniach borowodorków metody mechanochemiczne. Mimo licznych prób,
kilkanaście zbadanych ścieżek rekcji nie doprowadziło do oczekiwanego związku; został on
otrzymany jedynie w reakcji mechanochemicznej:
YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl

(1).

Co ciekawe, borowodorek itru powstaje wyłącznie w przypadku reakcji YCl3 z LiBH4; zarówno
zastąpienie Cl− przez F−, jak też Li+ przez Na+ skutkuje niemożnością otrzymania Y(BH4) tą metodą.
Otrzymany

Y(BH4)3

został

scharakteryzowany

z

użyciem

proszkowej

dyfrakcji

rentgenowskiej, oraz wibracyjnej spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, oraz termograwimetrii i
skaningowej kalorymetrii różnicowej. Zbadane zostały także stałe i gazowe produkty rozkładu
termicznego tego borowodorku, co doprowadziło do wykrycia i opisania fazy wysokotemperaturowej
borowodorku itru, β-Y(BH4)3. Faza ta okazała się być mniej stabilna termicznie niż otrzymywana
bezpośrednio w wyniku mielenia wysokoenergetycznego, co objawiało się wyraźnie niższą energią
aktywacji, oraz niższą temperaturą pierwszego etapu rozkładu termicznego. Ponadto, został
zsyntezowany Y(BD4)3, dzięki któremu można było oszacować wpływ podstawienia izotopowego na
właściwości borowodorku itru.
Aby obniżyć temperaturę konieczną do uwolnienia wodoru z Y(BH4)3 zastosowano różne
sposoby modyfikacji tego borowodorku, uzyskując kompozyty Y(BH4)3/nLiNH2, n = 1,5; 3; 6;
MBH4/Y(BH4)3, dla M = Li, Na, oraz nowe związki chemiczne, KY(BH4)4, (CH3)4NY(BH4)4 i
(C4H9)4NY(BH4)4. Kompozyty Y(BH4)3/nLiNH2, choć zgodnie z oczekiwaniami wykazywały
wyraźnie niższą temperaturę rozkładu w stosunku do macierzystych związków (LiNH2 i Y(BH4)3), to
znaczna emisja amoniaku wraz z wodorem, obserwowana przy ogrzewaniu próbek w piecu TGA z
jednoczesną analizą gazów (FTIR, MS), spowodowała zaniechanie dalszych ich badań. Pozostałe
kompozyty i pochodne nieorganiczne borowodorku itru wydzielają dość czysty wodór, a procesy ich
rozkładu termicznego zostały dokładnie zbadane, łącznie z identyfikacją wielu stałych produktów.
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Dla nowych związków chemicznych rozwiązłem struktury krystaliczne z dyfrakcyjnych
danych proszkowych, a dla (C4H9)4NY(BH4)4 również z danych monokrystalicznych. Ten ostatni
związek stanowi przykład pierwszego homoleptycznego borowodorku itru otrzymanego jako czysty
związek i może stanowić dogodny substrat do syntezy innych połączeń zawierających anion
[Y(BH4)4]− (w związku ze swoją znaczną rozpuszczalnością w niepolarnych rozpuszczalnikach
organicznych).
Choć substancje opisywane w niniejszej pracy z różnych powodów nie nadają się do
bezpośredniego zastosowania praktycznego jako magazyny wodoru, stanowią przykład rodziny
związków chemicznych o ciekawej chemii i istotnie rozszerzają wiedzę na temat podobnych połączeń.

3. Wprowadzenie
Jedna z najprostszych, intuicyjnych definicji energii charakteryzuje ją jako zdolność do
wykonywania pracy. Dzięki postępowi cywilizacyjnemu coraz mniej pracy ludzie muszą wykonywać
przy użyciu własnych mięśni. Równocześnie rozwój wymusza konsumpcję coraz większych ilości
energii. W 1990 roku zużycie energii przez ludzkość wynosiło 3,7·1020 J, w 2008 już 5,3·1020 J, a
szacunkowa wartość energii, która będzie zużyta w 2035 roku to 8,1·1020 J (czyli 2,2 razy więcej niż
45 lat wcześniej) [1]. Obecny stopień rozwoju nauki i techniki umożliwia wykorzystanie energii
pochodzącej z procesów fizykochemicznych związanych głównie z trzema obiektami: Słońcem,
Ziemią i jej naturalnym satelitą, księżycem, Rys. 3.1.

Rys. 3.1. Słońce, Ziemia, Księżyc (nie zachowano skali), oraz formy energii użytecznej dla ludzi
związanej z tymi ciałami.1
Znakomita większość energii zużywanej przez ludzi pochodzi z reakcji termojądrowych
przebiegających w jądrze Słońca. W ciągu każdej sekundy na Ziemię dociera promieniowanie
słoneczne o energii około 1,74·1017 J (co oznacza, że energia równa zużywanej przez ludzkość w
ciągu roku dociera na Ziemię ze Słońca w ciągu około 51 min.) [2], a 4·1022 J to energia Słońca
zmagazynowana w postaci paliw kopalnych.2 Dzięki Słońcu możliwa jest też cyrkulacja powietrza
atmosferycznego, a także obieg wody w przyrodzie, co również znajduje swoje odzwierciedlenie w
produkcji energii użytecznej dla ludzi. Ze źródeł energii niemających związku z promieniowaniem
1

Formą energii intuicyjnie kojarzoną ze Słońcem jest energia promieniowania elektromagnetycznego
docierająca do Ziemii. Inne, wymienione formy energii użytecznej pochodzącej ze Słońca powstały dzięki
przekształceniu energii promieniowania (np. w wyniku procesu fotosyntezy, gradientów temperatury itp.).
2

Szacunkowa ilość możliwych do wydobycia węgli kopalnych, ropy naftowej i gazu ziemnego wynosi,
odpowiednio: 8,60·1011 t (stan na 2009); 233,9 km3 (2009); 189·103 km3 (2011) [1].
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słonecznym warto wymienić energię geotermalną, oraz energię jądrową z rozszczepienia ciężkich
jąder atomowych, a także pływy morskie.
Ponad trzy czwarte ilości energii potrzebnej ludziom wytwarzane jest w procesie spalania paliw
kopalnych (produktów przerobu ropy naftowej, gazu ziemnego i węgli kopalnych), Rys. 3.2, co w
powiązaniu z czasem powstawania rzędu milionów lat powoduje gwałtowny spadek ich zasobów.
Odnawialne źródła energii stanowią ciągle niewielki, choć rosnący, wkład w zaspokajanie potrzeb
energetycznych. Udział źródeł odnawialnych w tej puli w tej puli rośnie ze względów ekonomicznych
(rosnące ceny tradycyjnych paliw kopalnych) i ekologicznych i jest stymulowany przez rządy
rozwiniętych państw. W 2011 roku 119 państw prowadziło politykę wspierania rozwoju energetyki
odnawialnej [3].

Rys. 3.2. Udział poszczególnych źródeł w produkcji energii na świecie w 2009 roku [4].
Zagadnieniem tak samo istotnym, jak wytwarzanie energii jest jej transport i magazynowanie oraz
zamiana zmagazynowanej energii w pracę użyteczną. Energia zgromadzona w paliwach kopalnych
może być zamieniana wprost na pracę w rozmaitych silnikach cieplnych, począwszy od maszyny
parowej Jamesa Watta, do pracy którego wystarczył węgiel kopalny lub drewno, aż do silników o
spalaniu wewnętrznym, zasilanych paliwami otrzymywanymi głównie podczas przerobu ropy
naftowej. Jest to obecnie dominujący sposób uzyskiwania energii mechanicznej wykorzystywanej do
transportu samochodowego, morskiego i lotniczego. Technologia przerobu ropy naftowej oraz
uzyskiwania z niej energii mechanicznej została doskonale opanowana, o czym świadczy
przytłaczająca dominacja tego typu napędu w transporcie. Ropa naftowa jako źródło energii ma jednak
również niezwykle istotne wady. Do najważniejszych należy wyczerpywalność zasobów a także
zanieczyszczenie środowiska samym surowcem i substancjami powstającymi w wyniku jego spalania
(głównie CO2, SO2 i NOx). Ponadto, w związku z nierównomiernym rozpowszechnieniem ropy
naftowej na Ziemi i skupieniem znacznej części obecnie wydobywanych zasobów w krajach
arabskich, cena ropy naftowej jest bardzo podatna na sytuację geopolityczną. Stąd właśnie wynika
potrzeba szukania zamienników dla paliw kopalnych i zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii. W
przypadku zastosowań odnawialnych źródeł energii do zasilania środków transportu pojawia się

problem łatwego magazynowania energii pozwalającego na osiągnięcie podobnych właściwości
eksploatacyjnych do pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi. Jednym z potencjalnych nośników
energii odnawialnej jest wodór. Zostanie to szerzej omówione w dalszej części tego rozdziału.
3.1 Wodór jako nośnik energii
Procesami kluczowymi dla działania pojazdów opartych na odnawialnych źródłach energii jest
wytwarzanie energii, jej magazynowanie, oraz przetwarzanie na energię mechaniczną, Rys. 3.3.

Rys. 3.3. Schemat przedstawiający możliwe sposoby użycia energii odnawialnej w transporcie.
Pogrubiono ścieżkę, w której może być wykorzystany wodór jako nośnik energii.
Ze względu na łatwość w przesyłaniu, magazynowaniu, oraz przetwarzaniu, dla zastosowań
mobilnych mają znaczenie energia elektryczna, oraz energia zmagazynowana w substancjach
chemicznych, uwalniana podczas reakcji chemicznych. Energia elektryczna może być magazynowana
w akumulatorach, np. ołowiowych lub litowo-jonowych [5] i zamieniona na energię mechaniczną za
pomocą silnika elektrycznego. Energia ze źródła odnawialnego może również zostać zamieniona na
paliwo chemiczne, np. wodór, metanol, biopaliwa [6], użyte w celu zasilania odpowiednio
zmodyfikowanego silnika spalinowego, lub silnika elektrycznego, po uprzednim przekształceniu w
energię elektryczną w ogniwie paliwowym. Ta druga opcja, pomimo dodatkowego etapu ma większą
wydajność: sprawność nowoczesnego silnika spalinowego to około 25-30% [27,7], niewiele w
porównaniu do nowoczesnych silników elektrycznych o sprawności nawet >96% dla silników
bezszczotkowych [8], natomiast sprawność ogniw paliwowych osiąga ponad 50% [13].
Istotnym problemem technologii napędzania pojazdów z wykorzystaniem wodoru jako nośnika
energii jest brak możliwego do zastosowania na wielką skalę sposobu otrzymywania wodoru z
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odnawialnych źródeł energii (np. w przemianach fotoelektrochemicznych [9], biochemicznych i
biotechnologicznych [10,11,12]). Obecnie ok. 96% wodoru wytwarzanego jest w procesie przeróbki
paliw kopalnych, a pozostałe 4% przy zastosowaniu elektrolizy, do której energia elektryczna jest
wytwarzana także w znacznym stopniu z paliw kopalnych [16]. Napęd pojazdów oparty o technologie
wodorowe posiada również inne istotne trudności techniczne związane z procesami magazynowania
wodoru (omówiony w dalszej części niniejszej pracy), oraz elektrochemicznego „spalania” wodoru w
ogniwach paliwowych (ciągle zbyt wysoki koszt tych urządzeń [13]). Konieczna jest również
modyfikacja obecnie istniejącej infrastruktury służącej do transportu i dystrybucji kopalnych paliw
ciekłych (benzyna, olej napędowy, itp.) lub sprężonych, skondensowanych gazów (LPG), aby mogła
słuzyć do przesyłania wodoru.
Inne metody magazynowania energii (np. sprężone powietrze, superkondensatory, akumulator
energii kinetycznej, nadprzewodnikowy zasobnik energii) ze względu na swoje ograniczenia nadają
się jedynie do pełnienia funkcji pomocniczych (np. dostarczanie mocy szczytowej w przypadku
superkondensatorów i magnetycznych zasobników energii), lub mogą służyć do napędzania pojazdów
na krótkich dystansach (sprężone powietrze, akumulator energii kinetycznej) [6].
W Tabeli 3.1 zostały porównane właściwości fizykochemiczne wodoru i kilku paliw:
metanolu – rozważanego jako alternatywnego do wodoru chemicznego magazynu energii
odnawialnej; metanu – głównego składnika gazu ziemnego; benzyny – obok cięższych frakcji ropy
naftowej, głównego paliwa zasilającego obecnie pojazdy mechaniczne. Ze względu na niską masę
molową (ok. 2 g mol−1 dla H2) i wysokie molowe ciepło spalania (-241,83 kJ mol−1 [14] do H2O(g))
wodór wyraźnie przoduje w wartości ciepła spalania na jednostkę masy. Równocześnie, niska gęstość
gazowego i ciekłego wodoru, powoduje, że objętościowa gęstość energii dającej się zmagazynować
bezpośrednio w tych nośnikach jest stosunkowo niewielka.
Tab. 3.1. Porównanie właściwości wodoru i innych paliw [15,16].
właściwość

wodór

metanol

metan

benzyna

Tw [K]

20,3

337

111,7

350-400

d(c) [kg m−3]a

70,8

797

425

ok. 700

d(g) [kg m−3]b
∆Hc [MJ kg−1] c
∆Hc [kWh kg−1] c

0,090
120

---

0,66

20,1

33,3

---

50,0

44,5

5,58

13,89

12,36

∆Hc [GJ m−3] c ,d

8,96

16,02

21,25

31,17

∆Hc [kWh L−1] c, d

2,49

4,45

5,90

8,66

Tsamozapł. [K]e
a

858

w temperaturze wrzenia,
powietrzu

b

658
273,15 K, 105 Pa,

807
c

ok. 495

energia dla spalania do H2O(g),

d

dla cieczy,

e

w

Rozważając technologie napędu pojazdów oparte o nośnik energii odnawialnej, należy mieć
na uwadze konieczność zapewnienia przez nie podobnych parametrów użytkowania pojazdu do

oferowanych przez produkty destylacji ropy naftowej. Pojazd taki powinien być bezpieczny, łatwy w
obsłudze, możliwie bezawaryjny, zdolny do transportu kilku osób oraz ich bagażu na dystansie
kilkuset kilometrów bez tankowania, a także niezbyt drogi. Wymagania związane z samym napędem
(np. prędkość, przyspieszenie) dość łatwo jest spełnić przy zastosowaniu nowoczesnych silników
(elektrycznych, bądź spalinowych zasilanych wodorem). Natomiast problematyczna pozostaje kwestia
niskiego zasięgu pojazdów napędzanych wodorem (przy zachowaniu rozsądnych rozmiarów zbiornika
paliwa), oraz ich wysokiej ceny (która powinna się nieco obniżyć przy masowej produkcji).
3.2 Magazynowanie wodoru. Pożądane parametry zbiornika
Biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne, oraz wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, ustalono
wymagania ilościowe, jakie powinien spełniać magazyn wodoru do zastosowań w napędzaniu
pojazdów, Tab. 3.2. Założono przy tym minimalny zasięg takiego pojazdu bez tankowania rzędu
500 km (docelowo 800 km)3 i pojemność zbiornika 5-13 kg(H2), zależna od wielkości i funkcji
pojazdu [18]. Zakładając średnią konsumpcję paliwa dla pojazdu z silnikiem benzynowym na
poziomie około 9,4 L (100 km)−1, do przejechania około 480 km potrzeba 46 L benzyny (ok. 1450
MJ). Dla porównania, samochód zasilany dzięki tandemowi ogniwo paliwowe/silnik elektryczny,
wykazujący w przybliżeniu dwukrotnie większą sprawność, potrzebuje ok. 725 MJ do przejechania
takiej odległości, co odpowiada ok. 6 kg wodoru [17].
Tab. 3.2. Ilościowe wymagania stawiane zbiornikom wodoru do zastosowań w transporcie osobowym
i lekkim ciężarowym przez Ministerstwo Energii USA (DOE) w roku 2003 i po modyfikacjach z roku
2009 [17,18].
stare wytyczne (2003)
parametr

jednostka
−1

nowe wytyczne (2009)

2010

2015

2010

2017

docelowo

pojemność
właściwa

kWh kg

2

3

1,5

1,8

2,5

%(H2)

6

9

4,5

5,5

7,5

pojemność
objętościowa

kWh L−1

1,5

2,7

0,9

1,3

2,3

g(H2) L−1

45

81

28

40

70

o

-40-85

-40-85

-40-85

-40-85

-40-85

1000

1500

1000

1500

1500

T dostarczanego
H2
min. cykli pracy
p dostarczanego
H2
szybkość
tankowania
szybkość
uwalniania H2
utrata H2

3

C

cykl

a

a

105 Pa

4-10a

3-10a

5-12
35-100b

5-12
35-100b

3-12a
35-100b

kg(H2) min−1

1,67

2,0

1,2

1,5

2,0

g(H2) s−1 kW−1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

g h−1 kg(H2)−1

0,1

0,05

0,1

0,05

0,05

Współczesne samochody osobowe z silnikiem wysokoprężnym mają zakres przekraczający 1000 km.
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koszt magazynu
USD kWh−1
4
2
(3-7)c
(2-4)c
(2-4)c
H2
a
– magazyn współpracujący z ogniwem paliwowym; b – magazyn współpracujący z silnikiem
spalinowym; c – wartość przybliżona, w trakcie wyznaczania
Wytyczne z roku 2003 opracowano w oparciu o niewielką dostępną ilość danych na temat pojazdów
zasilanych przy pomocy ogniw paliwowych. Założono w nich, że samochód wykorzystujący wodór do
zasilania będzie zbudowany podobnie do znanych obecnie pojazdów z silnikami spalinowymi, stąd
masa i objętość zbiornika paliwa powinna być w obu tych typach pojazdów podobna. Dlatego
postawiono wtedy tak wysokie wymagania dla pojemności właściwej i objętościowej, w przypadku tej
ostatniej wielkości odpowiadającej podobnej gęstości energii do wodoru w stanie ciekłym, Tab. 3.1.
Nowsze wytyczne (2009) opracowano z wykorzystaniem danych z wielu testów prototypów
samochodów napędzanych wodorem oraz o napędzie hybrydowym przeprowadzanych przez firmy
motoryzacyjne. Optymalizacja konstrukcji pozwoliła na zredukowanie docelowej pojemności
właściwej i objętościowej o, odpowiednio, 17% i 14% w stosunku do starych wymagań na 2015 rok. Z
innych istotnych parametrów, nie zmieniła się pożądana temperatura wodoru dostarczanego do ogniwa
paliwowego – powinna ona znajdować się w przedziale -40-85 oC4. Limit ten związany jest z
przedziałem temperatur pracy ogniwa z membraną wymieniającą proton.
Obok dość ścisłych wymagań w zakresie pojemności magazynu czy szybkości i temperatury
uwalniania wodoru, a także niskiego kosztu i niskiej toksyczności, oraz bezpieczeństwa
magazynowania, pozostałe wymagania nie muszą zostać ściśle spełnione. Przykładowo, o ile dolna
granica ciśnienia wodoru jest limitem istotnym, podyktowanym sprawną pracą ogniwa paliwowego
(lub też wtrysku bezpośredniego, w przypadku silników spalinowych), o tyle górna granica może
zostać osiągnięta z łatwością dzięki odpowiednim zaworom redukcyjnym. Podobnie, minimalna ilość
cykli pracy magazynu wodoru (1000 – 1500) została oszacowana tak, żeby posłużył on przez 300 000
– 500 000 km [18]. Natomiast, jeśli udałoby się wyprodukować dostatecznie tani zbiornik, mógłby on
być wymieniany kilkukrotnie w trakcie eksploatacji pojazdu, zatem wystarczyłaby żywotność rzędu
50 000 – 100 000 km (ok. 150 – 300 cykli pracy), lub nawet niższa. Szybkość tankowania została tak
określona, żeby napełnianie zbiornika trwało nie więcej niż ok. 2,5 – 5 min). Ten limit nie dotyczy
sytuacji, gdy zbiornik byłby napełniany poza pojazdem, a uzupełnienie paliwa polegałoby na szybkiej
wymianie pustego zbiornika na pełny. Byłoby to rozwiązanie nieco gorsze pod względem
logistycznym, ale wykonalne, jeśli dany typ zbiornika wykazywałby korzystne parametry poza
szybkością tankowania (zwłaszcza pojemność i cenę). Nawet, jeśli nie wszystkie kryteria opracowane
przez Ministerstwo Energii USA (DOE) stanowią ścisłe restrykcje dla magazynów wodoru,
wymagania te są istotnym drogowskazem przy projektowaniu prototypów takich zbiorników.
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Temperatura -40 oC to najniższa akceptowalna temperatura wodoru dostarczanego do ogniwa dla
kriogenicznego magazynu wodoru, lub eksploatacji pojazdu w zimnym klimacie; 85 oC (lub, w perspektywie,
nawet do 120 oC) to maksymalna temperatura wodoru dostarczanego do ogniwa z membraną wymieniającą
proton. Osiągnięcie dolnego, jak i rozszerzenie górnego limitu temperatur pracy wymaga jeszcze udoskonalenia
niskotemperaturowych ogniw paliwowych [18].

3.3 Sposoby magazynowania wodoru
Spośród bardzo wielu rozważanych układów magazynujących wodór, większość z nich daje się
sklasyfikować jako magazyny fizyczne (konwencjonalne – sprężony lub ciekły wodór) lub magazyny
bazujące na materiałach, głównie magazyny adsorpcyjne i magazyny chemiczne.
Magazyny fizyczne oparte na sprężonym wodorze są najprostszą koncepcyjnie formą
magazynowania

wodoru.

Nowoczesne

zbiorniki

wysokociśnieniowe,

oparte

na

lekkich,

kompozytowych materiałach (główny materiał wytrzymujący ogromne ciśnienie to kompozyt włókna
węglowego i żywic syntetycznych, zabezpieczony od wewnątrz płaszczem wykonanym z metalu lub
polimerów) pozwalają na pracę z wodorem pod ciśnieniem przekraczającym 100 MPa (ok. 1000 atm.).
Ze względów bezpieczeństwa, prototypowe magazyny wodoru testuje się pod niższymi ciśnieniami,
układy modelowe pracują pod ciśnieniem 35 MPa oraz 70 MPa [19]. Sprężenie wodoru do 70 MPa
wymaga w praktyce nakładu energii do około 18 MJ kg−1, co stanowi ok. 15%5 energii uzyskanej ze
spalania wodoru (do H2O(g)) [20,21]. Poza istotnymi zaletami, jak stosunkowo prosta budowa, wysoka
szybkość uwalniania i tankowania wodoru, czy akceptowalna pojemność właściwa (< 6 % H2 dla
zbiornika wraz z oprzyrządowaniem), jedną z najistotniejszych wad takich zbiorników jest niska
pojemność objętościowa. W warunkach tak wysokiego ciśnienia, ze względu na faktyczne
oddziaływania cząsteczek gazu na odległość i skończone ich rozmiary, właściwości gazów
rzeczywistych odbiegają znacznie od przewidywanych dla gazu doskonałego. Powoduje to, że gęstość
gazu nie jest (nawet w przybliżeniu) liniowo zależna od ciśnienia pod jakim gaz się znajduje; dalszy
wzrost ciśnienia powoduje coraz mniejszą kompresję gazu, Rys. 3.4. Z wykresu tego wynika, że pod
ciśnieniem możliwym obecnie do zastosowania w praktyce, realne jest osiągnięcie pojemności
objętościowej wymaganej na rok 2010 (28 g(H2) L−1, dla p > 50 MPa). Spełnienie warunku
minimalnej pojemności objętościowej na rok 2017 (40 g(H2) L−1) wymaga ciśnienia > 90 MPa, a
osiągnięcie docelowej pojemności objętościowej (70 g(H2) L−1) wymagałoby zastosowania ciśnienia
kilkukrotnie przewyższającego obecnie rozważane (70 MPa). Powyższe rozważania nie uwzględniają
objętości samego zbiornika; wartość rzeczywistej pojemności objętościowej dla zbiornika o
maksymalnym ciśnieniu 70 MPa to < 27,5 g(H2) L−1 [19], zatem trudno tu nawet o spełnienie norm
DOE przewidzianych na rok 2010. Ponieważ limit gęstości objętościowej wynika z konieczności
zapewnienia przestrzeni dla bagażu, można zaakceptować jego nieznaczne przekroczenie, jeśli
samochód zostanie odpowiednio zaprojektowany. Korzystniejsze z punktu widzenia przestrzeni
użytkowej pojazdu jest zastosowanie kilku mniejszych zbiorników paliwa zamiast jednego większego.
Pomimo swoich wad, zbiorniki ciśnieniowe są chętnie stosowane do zasilania prototypowych
pojazdów zasilanych wodorem, np. Honda FCX Clarity (35 MPa) [22], czy Nissan 2005 X-Trail
FCEV (70 MPa) [23]. Związane jest to z największą dojrzałością i względną prostotą tej technologii
magazynowania paliwa wodorowego wśród wszystkich stosowanych.
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Praca potrzebna do sprężenia gazu limitowana jest od dołu pracą wykonaną w procesie izotermicznym, a od
góry – w adiabatycznym. Dla H2 w temperaturze 300 K przy sprężaniu od 0,1 MPa do 70 MPa teoretyczny
zakres energii kompresji wynosi w przybliżeniu 7 – 20% energii uzyskanej ze spalania wodoru (do H2O(g))[21].
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Rys. 3.4. Gęstość wodoru i metanu w funkcji ciśnienia. W celu łatwiejszego porównania, wartość
gęstości została znormalizowana do masy molowej gazu [24,25].
Ciekły wodór pod ciśnieniem atmosferycznym (ok. 0,1 MPa) ma w temperaturze wrzenia
(ok. 20 K, Tab. 3.1) gęstość bliską wymaganej docelowo dla zbiornika paliwa wodorowego (70 g(H2)
L−1, Tab. 3.2). Jednak konieczność zastosowania jak najlepszej izolacji termicznej (zwykle
kilkudziesięciowarstwowej oraz próżniowej), zmniejszającej straty wynikające z odparowywania,
znacznie obniża gęstość magazynowania tym sposobem energii użytecznej w praktyce [20]. Pomimo
stosowania dobrej izolacji termicznej, straty wynikające z odparowywania wodoru są znaczne, przez
co istnieje ryzyko unieruchomienia pojazdu z takim zbiornikiem pozostawionego na kilka- kilkanaście
dni). Niekorzystnie na skraplanie i przechowywanie świeżo skroplonego wodoru wpływa też powolna
przemiana ortowodoru w parawodór, której efekt energetyczny (przemiana egzotermiczna) jest
większy niż ciepło parowania wodoru [26].6 Ponadto, na możliwość zastosowania zbiornika na ciekły
wodór na szeroką skalę negatywnie wpływa fakt, że do skroplenia wodoru konieczne jest zużycie aż
30% energii w nim zmagazynowanej [20]. Pomimo istotnych wad tej metody magazynowania
wodoru, ciekły wodór bywa stosowany jako paliwo tam, gdzie najbardziej liczy się mała masa baku
(promy kosmiczne, samoloty). Wśród samochodów napędzanych ciekłym wodorem przoduje firma
BMW, znana w tym zakresie ze swej konstrukcji BMW Hydrogen 7 – samochodu napędzanego
silnikiem spalinowym, który może być zasilany zarówno ciekłym wodorem, jak i benzyną.
6

W temperaturze pokojowej względna ilość orto- i parawodoru jest ustalona przez stopień degeneracji i wynosi
odpowiednio prawie 3 : 1, natomiast w temperaturze wrzenia stan równowagi ustala się przy zawartości
ortowodoru jedynie ok. 0,18%. Osiągnięcie nowego stanu równowagi trwa kilka dni, jednak może zostać
znacznie przyspieszone przez dodatek substancji paramagnetycznych (do czasu rzędu godzin). Dzięki temu,
chociaż efekt energetyczny tej przemiany wpływa na wzrost kosztów otrzymania ciekłego wodoru, nie zwiększa
on ubytku paliwa z pojazdu.

Prototypowe zbiorniki ciekłego wodoru ponad dekadę temu osiągały straty mniejsze niż 1,5 %
H2/dzień [27], obecnie parametr ten został znacznie poprawiony dzięki lepszej izolacji termicznej.
Testowane są również zbiorniki niemal bezstratne, co uzyskuje się dzięki zastosowaniu wykraplania
kompresorowego [28], zaprojektowano również zbiornik, według symulacji, zdolny do wieloletniego
przechowywania ciekłego wodoru w warunkach kosmicznych [29].
Niedawno zaproponowano metodę magazynowania wodoru w zbiornikach kriogenicznych
wytrzymujących wysokie ciśnienie [30], częściowo eliminującej wady ciśnieniowego i
kriogenicznego magazynowania wodoru. W metodzie tej możliwe jest tankowanie ciekłego, lub
schłodzonego sprężonego wodoru, co zwiększa pojemność zbiornika, a równocześnie zdolność
zbiornika do przetrzymywania gazu pod wysokim ciśnieniem (choć wyraźnie niższym niż w typowych
ciśnieniowych magazynach H2) zmniejsza ubytek wodoru związany z parowaniem, oraz zabezpiecza
przed całkowitą utratą paliwa. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić, że po dłuższym
pozostawieniu pojazdu nie będzie w stanie dojechać do najbliższej stacji paliw. Wybór pomiędzy
rodzajem paliwa zależy też od trybu eksploatacji samochodu – jeśli konieczne jest przebycie
większego dystansu bez tankowania, można zatankować droższe ciekłe paliwo, natomiast, gdy nie ma
to znaczenia (np. w warunkach miejskich) – wystarczy tańszy sprężony wodór. Pomimo swych zalet,
technologia ta nie eliminuje istotnej wady związanej z wysoką ceną ciekłego wodoru (wynikającą ze
znacznej ilości energii potrzebnej do jego skroplenia i transportu), a także nie zapewnia wystarczająco
dobrej pojemności objętościowej (maksymalnie 45 g(H2) L−1), choć równocześnie maksymalna
pojemność właściwa jest wysoka (5,5-9,2%) [31].
Magazynowanie wodoru w postaci mieszaniny faz w punkcie potrójnym, T = 13,8 K (w
postaci tak zwanej „brei wodorowej”, ang. slush hydrogen) pozwala na ok. 20% wzrost gęstości
wodoru w stosunku do wodoru ciekłego. Jest to proponowane paliwo rakietowe, ze względu na
możliwość zmniejszenia masy samolotu/promu kosmicznego dzięki zmniejszeniu rozmiarów
zbiornika [32].
Niekorzystne parametry fizycznych magazynów wodoru (niska pojemność, której nie da się
już znacząco podnieść, straty wodoru) nie mają aż tak wielkiego znaczenia w magazynach
stacjonarnych, czy też krótkoterminowych. Dlatego też, ze względu na dobre opanowanie tych
technologii oraz znaczną szybkość pobierania wodoru ze zbiornika i jego napełniania, magazyny
fizyczne mogą służyć do transportu, oraz przechowywania wodoru na stacjach paliw.
W magazynach fizykochemicznych [15,17,20,87,33], dzięki różnorodnym oddziaływaniom
atomów wodoru z atomami rozmaitych substancji, możliwe jest ich znacznie większe zbliżenie do
siebie niż ma to miejsce w ciekłym lub stałym wodorze. Skutkuje to wyższą gęstością energii, jaką
można potencjalnie zgromadzić w tego typu zbiornikach. Jest to również bardziej korzystne z punktu
widzenia bezpieczeństwa niż fizyczne magazynowanie wodoru, gdyż magazyny takie nie wymagają
tak wysokich ciśnień lub niskich temperatur, co usuwa potencjalne niebezpieczeństwa. W zależności
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od rodzaju oddziaływań prowadzących do związania wodoru można wyróżnić tu magazyny
sorbentowe i magazyny chemiczne (które zostaną omówione w następnym podrozdziale).
Sorbenty wiążą zazwyczaj molekularny wodór (H2) przy udziale słabych oddziaływań typu
Van der Waalsa (fizysorpcja). Stosowane są różnorodne materiały porowate o ogromnej powierzchni
właściwej, niekiedy znacznie przekraczającej 5000 m2 g−1 [34,35]. Do najczęściej badanych należą
materiały węglowe (węgiel aktywny, nanostruktury węglowe) [36,37], sieci metalo-organiczne (ang.
metal-organic

frameworks,

MOF)

[38,39,40],

zeolity

i

substancje

pokrewne

[41,42,43],

mikroporowate polimery (ang. polymers with intrinsic microporosity, PIM) [44,45] i inne (np.
nanorurki zbudowane z substancji nieorganicznych – BN, NiO, TiO2) [15,46]. Materiały te zostały
zwięźle scharakteryzowane na Rys. 3.5. Ilość zaadsorbowanego wodoru, poza powierzchnią właściwą,
zależna jest też od objętości i rozkładu wielkości mikroporów.

Rys. 3.5. Zestawienie najważniejszych adsorbentów wodoru. d – gęstość [g cm−3], ϕ – porowatość
[m2 g−1], Vv – objętość porów [cm3 g−1], %(H2) – pojemność właściwa; a – [47,48], b – [49], c – [50], d –
[36], e – [34], f – [35], g – [40], h – [51], i – [43], j – [52]; k – [53], l – [44], m – [54], n – [55], CVD –
chemiczne osadzanie z fazy gazowej (ang. chemical vapour deposition). Ilustracje przedstawiają (od
góry): jedną z nanorurek węglowych [358]; przykładową sieć metalo-organiczną [56]; zeolit ZSM-5
[358]; jedną z reakcji używaną do tworzenia sztywnych połączeń w mikroporowatych polimerach [44].
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Proces wiązania i uwalniania zaadsorbowanego wodoru w najprostszy sposób można
modelować przy użyciu izotermy Langmuira [57], wyprowadzonej przy założeniu monowarstwowej
adsorpcji na równocennych centrach aktywnych, oraz braku oddziaływań między zaadsorbowanymi
cząsteczkami:

Θ=

=

(3.1),

gdzie Θ – względne pokrycie powierzchni (stopień pokrycia), n – liczba moli adsorbatu
zaadsorbowanego na centrach aktywnych, nmax – liczba moli adsorbatu odpowiadająca obsadzeniu
wszystkich centrów aktywnych, K – stała równowagi adsorpcji (współczynnik adsorpcji), p – ciśnienie
adsorbatu. Zakładając absorpcję typu Langmuira, można wykazać [58], że dla wodoru (a także innych
gazów) zmagazynowanego w temperaturze T, pod ciśnieniem p1 i pobieranego pod ciśnieniem p2,
optymalna entalpia procesu adsorpcji, ∆Hoopt7,8, wynosi:

Δ

= ΔS +

ln

(3.2).

Podobnie, optymalna temperatura, Topt,8 dla danej zmiany entalpii podczas adsorpcji może zostać
oszacowana dzięki równaniu:

=

!

"

# $

% %
%

&

(3.3).

Symulacje dla różnych warunków pokazują, że w przypadku materiałów opartych na węglu i
krzemianach, zmiana entropii towarzysząca adsorpcji wodoru jest bliska wartości 8R (ok. 66,5 J mol−1
K−1, co stanowi mniej niż połowę ∆So H2 = 142,21 J mol−1 K−1 [14]), z wyjątkiem bardzo małych
rozmiarów porów adsorbentu [58]. Dla racjonalnych ciśnień adsorpcji i desorpcji, odpowiednio p1 = 3
MPa i p2 = 0,15 MPa, można zatem oszacować, że w temperaturze pokojowej, 25 oC (298 K),
optymalna entalpia absorpcji wynosi ok. 15,1 kJ mol−1. Zmiana entalpii w procesie adsorpcji wodoru
na większości materiałów osiąga jednak znacznie mniejsze wartości [58,45], zwykle 4-8 kJ mol−1.
Przy takich wartościach entalpii adsorpcji, wodór w temperaturze pokojowej jest związany zbyt słabo,
co powoduje łatwe jego uwalnianie przy spadku ciśnienia. Podstawiając do równania (3.3) wartość
∆Ho = 5,8 kJ mol−1, wartość typowa dla materiałów węglowych, otrzymujemy Topt ≈ 114 K. Te proste
rozważania pozostają w zgodzie z danymi eksperymentalnymi; w temperaturze pokojowej, ilości
zaadsorbowanego wodoru na różnorodnych adsorbentach są sporo niższe od wartości pożądanej.
Sytuacja ulega poprawie dla temperatur kriogenicznych (ok. 77 K – temperatura wrzenia N2), jednak
tak niskie temperatury są niepraktyczne do użycia na masową skalę.

∆Hoopt oznacza średnią zmianę entalpii w procesie adsorpcji pomiędzy ciśnieniami p1 i p2, dla średniego
pokrycia powierzchni.
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∆Hoopt, oraz Topt dotyczą parametrów procesu adsorpcji, dla których wydajność (różnica pomiędzy ilością
zdesorbowanego i pozostałego zaadsorbowanego wodoru) jest największa.

Rys. 3.6. Porównaniee wkładu wodoru zaadsorbowanego na ściankach porów (A) i sprężonego w
pustych przestrzeniach adsorbentu (C) do całkowitej ilości wodoru (T)) zmagazynowanego w węglu
aktywnym KUA5 w temperaturze pokojowej i w temperaturze wrzenia azotu [50].
O ile parametry obecnie znanych adsorbentów są niezadowalające
ce do zastosowania ich jako magazyny
wodoru, o tyle materiały te mogłyby posłużyć
posłu
jako wypełnienie zbiorników wytrzymujących
wytrzymuj
wysokie
ciśnienie, magazynujących
ących wodór w niskich temperaturach, Rys. 3.6. Korzystna jest tu bardzo dobra
kinetyka magazynowania i uwalniania wodoru przez sorbenty. Jak pokazano, m. in. dla sorbentów
węglowych [50], w niskich temperaturach
temperatur
i pod umiarkowanym ciśnieniem,, wkład od absorpcji do
ilości zmagazynowanego
ynowanego wodoru jest dominujący,
dominuj
a jest on równieżż widoczny w temperaturze
pokojowej. Mogłoby to umożliwić
umo
zmagazynowanie większej ilości
ści wodoru w zbiorniku
ciśnieniowym,
nieniowym, przy zachowaniu bezpiecznego i dogodnego w praktyce zakresu ci
ciśnienia.
Innymi materiałami, które pozwalają
pozwalaj na lepsze niż zbiorniki ciśnieniowe
śnieniowe upakowanie wodoru
są mikrokapsułki szklane (ang. hollow glass microspheres, HGM) [59],, badane jako magazyny
wodoru już na początku
ątku lat osiemdziesiątych
osiemdziesi
XX w. [60,61], oraz matryce mikrokapilar (ang.
capillary arrays) [62] o typowych średnicach rzędu 50 µm. Bezpieczne i dość
do
wydajne
wysokociśnieniowe
nieniowe magazynowanie wodoru w tych materiałach jest mo
możliwe
żliwe dzięki
dzi
niewielkiej ilości
gazu zgromadzonej w pojedynczym zbiorniczku (w razie uszkodzenia, uwolniona w jednostce czasu
ilość wodoru nie jest duża
ża w porównaniu
porównaniu z jednym makroskopowym zbiornikiem) i ogromnej
wytrzymałości zbiorniczka spowodowanej jego znaczną krzywizną przy tak małych
mał
rozmiarach.9
Uporządkowane
dkowane matryce kapilar mogą zostać lepiej upakowane niż mikrokapsułki, a tak
także łatwiejsza
jest ich masowa produkcja przy zachowaniu ściśle określonej średnicy
rednicy i grubości
grubo
ścianek [63].
Wprowadzanie wodoru do tych układów odbywa się
si dzięki
ki jego dyfuzji przez cienkie ścianki w
o
podwyższonej
szonej temperaturze, 50-350
50
C (badane są również ścianki porowate [64], które umożliwiają

wypełnienie wnętrza
trza kapsułek absorbentem)
absorbentem). W przypadku mikrokapilar, proces ładowania i
rozładowywania magazynu może
mo
zostać znacznie usprawniony poprzez zastosowanie cienkiej
warstwy odpowiedniego materiału odwracalnie otwierającego
otwieraj
i zamykającego
ącego kanaliki wejściowe
wej
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Maksymalne ciśnienie, Pmax, jakie wytrzymuje zbiorniczek sferyczny jest wyrażone
wyrażone zale
zależnością: -./0 =

1
2

⋅

'()*+. , gdzie h i r to, odpowiednio, grubość
grubo ścianek i zewnętrzny promieńń sfery; zatem dla niewielkich
promieni wytrzymałość
ść jest znaczna. Stał
Stałą jest współczynnik wytrzymałości
ci na rozciąganie [59].
[
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dzięki procesowi topnienia i krzepnięcia [62]. Wzmiankowane zawartości wodoru, jaki udaje się
związać w tych materiałach są dość znaczne: 15-17% dla kapsułek [59], do 10,2% dla kapilar
kwarcowych, wzmocnionych polimerem epoksydowym (ciśnienie wewnętrzne uzyskuje wartość ok.
168 MPa) [62]. Pomimo to, układy tego typu posiadają wady na tyle poważne, że daleko jest do ich
rzeczywistych zastosowań dla magazynowania wodoru na potrzeby zasilania pojazdów. W przypadku
obu rodzajów materiałów problemem jest wysokie ciśnienie, do jakiego należy sprężyć wodór, żeby
jego zawartość była dostatecznie wysoka (nawet 246 MPa dla kapilar, uzyskując 10,2% H i gęstość
zmagazynowania 48,3 g(H2) l−1). Ponadto, w przypadku mikrosfer, nie do zaakceptowania jest
szybkość ładowania zbiornika (nawet w temperaturze 350 oC tankowanie wymaga czasu rzędu
dziesiątek minut, który szybko rośnie ze spadkiem temperatury, osiągając dziesiątki dni w
temperaturze 50 oC), oraz pobierania wodoru (w ok. 100 oC opróżnienie połowy zbiornika, co przy
planowanym zasięgu pojazdu równa się przejechaniu ok. 200-300 km, wymaga czasu ok 65 godzin)
[59].
W odpowiednich warunkach, wodór może być wiązany w lukach stabilizowanej wiązaniami
wodorowymi sieci krystalicznej wody (lub innych substancji), tworząc klatraty [65]; takie
zawierające wodór struktury nadcząsteczkowe zostały po raz pierwszy utworzone pod ciśnieniem 200
MPa w temperaturze -24 oC [66]. Warunki syntezy mogą być mniej drastyczne (50 MPa, ok. 7 oC),
jeśli wprowadzi się cząsteczki stabilizujące układ, np. tetrahydrofuran [67], jednak dzieje się to
kosztem zawartości wodoru. Dalej optymalizując skład tego typu układów, można poprawić ich
parametry, ale dzieje się to również kosztem kinetyki magazynowania wodoru [68]. Największa
zawartość wodoru magazynowanego w tych materiałach ciągle jest zbyt niska; w umiarkowanych
warunkach 12 MPa i ok. -3 oC, odwracalnie udaje się związać ok. 4 % wodoru [68].
3.4 Chemiczne magazyny wodoru
Wodór tworzy najwięcej związków chemicznych wśród wszystkich pierwiastków, w tym związki
binarne (dwupierwiastkowe) z większością pierwiastków chemicznych, Rys. 3.7. Substancje
chemiczne bogate w wodór, ze względu na możliwą wysoką jego zawartość wagową i objętościową w
połączeniach z lekkimi pierwiastkami (do 25,1% dla metanu10; wiele substancji magazynuje ponad
100 g(H2) L−1 [27]), są potencjalnymi kandydatami na magazyny wodoru do zasilania ogniw
paliwowych. Różnorodność związków chemicznych tworzonych przez wodór utrudnia ich
jednoznaczną klasyfikację; z punktu widzenia możliwych zastosowań tych substancji do
magazynowania wodoru, można je podzielić umownie na: wodorki metali (związki binarne, lub
większej liczby pierwiastków), złożone wodorki metali (oprócz wodorków kompleksowyh
zawierających wiązania koordynacyjne, np. w anionie BH4–, lub AlH4–, zaliczane są do nich także
amidki, amidoborany i podobne związki), oraz kowalencyjne wodorki niemetali (w tym również
związki chemiczne nietraktowane formalnie jako wodorki). Substancje te zostaną omówione w dalszej
części pracy.
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Wśród ciał stałych rekord należy do borowodorku amonu, NH4BH4 – 24,5% H.

Rys. 3.7. Układ okresowy pierwiastków z zaznaczonymi wodorkami binarnymi (dwupierwiastkowymi), zawartością wagową wodoru w tych związkach i
przybliżoną temperaturą rozkładu termicznego. Jeśli nie zaznaczono inaczej, temperatura rozkładu podana za źródłami cytowanymi w pracy [87].
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Rys. 3.7. c. d.
Dla pierwiastków tworzących kilka wodorków, zostały wybrane wodorki najbardziej trwałe lub
najłatwiejsze do otrzymania. Temperatura rozkładu często silnie zależy od warunków pomiaru; w
miarę dostępności danych podawano temperaturę początku rozkładu (pod ciśnieniem ok. 105 Pa), dla
układów niekatalizowanych. a – [69]; b – [70]; c – [71]; d – [72]; e – [73]; f – [74]; g – [75]; h – [76]; i –
[77]; j – [78]; k – [79]; l – [80]; m – [81]; n – [82]; o – [83]; p – [84]
3.4.1 Termodynamiczne aspekty magazynowania wodoru w związkach chemicznych.
Temperatura wydzielania wodoru
Wodór w związkach chemicznych jest zazwyczaj wielokrotnie silniej związany niż w procesie
adsorpcji, przez co chemiczne magazyny wodoru mogą działać w temperaturze pokojowej i wyższych.
Jako metody wydzielania wodoru z jego związków chemicznych może służyć rozkład termiczny, lub
reakcje z innymi substancjami (np. hydroliza). W przypadku rozkładu termicznego, często ze względu
na dużą trwałość takich substancji, wodór jest z nich wydzielany dopiero w temperaturach
ograniczających możliwość praktycznego zastosowania. Proces rozkładu termicznego z wydzielaniem
wodoru w idealnym przypadku przebiega według równania:
0

RHx → 0 R + H2

(3.4);

najczęściej zarówno substrat, RH (magazyn wodoru), jak i produkt uboczny, R (pusty magazyn
wodoru), są ciałami stałymi. Dla takiego procesu, zgodnie z równaniem van’t Hoffa:
4

= 4 564

7∆

+

∆!

(3.5),

równowagowe ciśnienie wodoru, 4 , osiągnie wartość 0,3 MPa = 3 po (pożądana wartość ciśnienia
dla magazynu współpracującego z ogniwem paliwowym, Tab. 3.2) w temperaturze T, dla molowej
entalpii wydzielania H2 równej:
∆

= (∆: − <=)(3??

(2.6),

gdzie ∆Ho i ∆So, to zmiany odpowiednich funkcji termodynamicznych w reakcji (3.4), wyrażone w
przeliczeniu na 1 mol H2. Zmiany entropii, ∆So, w reakcji (3.4) związane są głównie z entropią
wydzielonego wodoru (130,680 ± 0,003 J mol−1 K−1 [14]); zmiany entropii powiązane z reagentami w
fazach skondensowanych są znacznie mniejsze i częściowo się znoszą.11 Zmiana entalpii, ∆Ho, w
reakcji (3.4) jest równa (ze znakiem przeciwnym) entalpii tworzenia związku RH, po
znormalizowaniu do jednego mola H2. Stąd, przyjmując T = 353 K (ok. 80 oC – pożądana wartość

Na przykład, w procesie uwalniania wodoru: MgH2(s) → Mg(s) + H2(g) ∆So = 132,32 J mol−1 K−1 (T = 298,15
K), zatem wkład od entropii wydzielonego H2 stanowi 98,8% [14].
11

temperatury uwalniania H2, Tab. 3.2), można oszacować pożądaną wartość entalpii uwalniania wodoru
na około 43 kJ mol(H2)−1. Dokładniejsze obliczenia, uwzględniające rzeczywiste wartości ∆S w reakcji
rozkładu termicznego z uwalnianiem H2 (97 – 145 J mol(H2)−1 K−1 [17]) prowadzą do wartości ∆Ho =
30 – 50 kJ mol(H2)−1. W praktyce, korzystna jest niezbyt wysoka entalpia uwalniania wodoru, co
wynika ze znacznych ilości energii, jakie trzeba wymienić przy napełnianiu zbiornika i pobieraniu z
niego wodoru przy wysokich wartościach ∆Ho [17]. W tym drugim wypadku planuje się wykorzystać
ciepło wydzielone podczas pracy ogniwa paliwowego zasilającego pojazd.
Jako alternatywę dla materiałów stabilnych termodynamicznie, badano także substancje, które w
temperaturze pokojowej (25 oC) wykazują równowagowe ciśnienie H2 znacznie większe niż 105 Pa,
ale w praktyce, ze względu na uwarunkowania kinetyczne, nie rozkładają się, lub rozkład zachodzi
bardzo powoli, np. AlH3, LiAlH4, Li3AlH6, Mg(AlH4)2, Ca(AlH4)2 i inne. Związki te wykazują
korzystnie małe ciepło uwalniania i magazynowania wodoru, a także (ze względu na znaczne
przesunięcie ze stanu równowagi termodynamicznej) znaczną szybkość uwalniania wodoru przy
stosunkowo niskich temperaturach (80-100 oC). Dzięki takiej termodynamice uwalniania wodoru z
tych materiałów, zyskują one dużo przy zastosowaniu różnorodnych katalizatorów (co zostało opisane
w następnym podrozdziale). Ze względu jednak na nietrwałość termodynamiczną, trudno jest
odwrócić reakcję przy akceptowalnych ciśnieniach wodoru, a tradycyjne metody syntezy tych
związków są zbyt drogie i uciążliwe do zastosowania na ogromną skalę, odpowiednią dla przemysłu
motoryzacyjnego [85].
Powyższe rozważania pozostają ścisłe dla termodynamiki równowagowej układów idealnych.
Podawane w literaturze efekty cieplne oraz temperatury rozkładu termicznego związków chemicznych
(z wydzielaniem wodoru) często, ze względu na uwarunkowania eksperymentalne, wyznaczane są w
warunkach znacznie odbiegających od równowagi termodynamicznej. Na wartości tak wyznaczonych
parametrów rozkładu wpływ mają m. in. szybkość ogrzewania (istotna dla najczęściej spotykanych
metod dynamicznych – TGA, DSC), czy też skład gazów otaczających próbkę (ciśnienie wodoru,
ciśnienia cząstkowe ewentualnych gazowych produktów ubocznych), jak również bariera kinetyczna
utrudniająca rozkład (która może być obniżona przy zanieczyszczeniu próbki np. związkami metali
przejściowych, co prowadzić może do różnych wartości temperatury rozkładu podawanych przez
różne zespoły badawcze). Ponadto, należy również brać pod uwagę fakt, że proces rozkładu
termicznego trwa przez pewien czas, dlatego istotne jest, czy za temperaturę rozkładu danej substancji
zostanie przyjęta temperatura początku jej rozkładu (ang. onset), czy temperatura, przy której
szybkość rozkładu jest maksymalna. Stąd często brak jest jednorodnych danych literaturowych i
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trudno jest porównywać wartości parametrów charakteryzujących proces uwalniania wodoru dla
różnych substancji chemicznych.
Współczesna nauka zajmująca się materiałami dąży do świadomego i celowego projektowania
materiałów o pożądanych właściwościach. Aby to osiągnąć, należy po poznaniu możliwie dużej liczby
układów, zrozumieć, jak zmienia się rozważana właściwość w funkcji jakiegoś parametru (lub kilku
parametrów) charakteryzującego dany układ. Dla chemicznych magazynów wodoru, znana jest
zależność pomiędzy właściwościami akceptorowymi kationu metalu w wodorkach MHx, mierzonymi
za pomocą elektrochemicznego potencjału standardowego12 lub elektroujemności Paulinga [86], a
temperaturą uwalniania wodoru w wyniku rozkładu termicznego [87]. Korelacja ta może być
wytłumaczona kontrakcją orbitali walencyjnych jonu Mx+ przy wzrastającej elektroujemności metalu.
Wiąże się to z obniżeniem charakteru jonowego wiązania M – H oraz zmniejszeniem rzeczywistego
ładunku jonu H−. Jon wodorkowy w wodorkach metali jest tym bliższy H0 (bardziej przypomina
produkt rozkładu), im bardziej elektroujemny jest metal, co powoduje obniżenie energii aktywacji
oraz temperatury wydzielania H2. Zależność ta została dobrze zilustrowana na przykładzie rozmaitych
wodorków, i poparta obliczeniami teoretycznymi (DFT) dla wodorków berylowców [88]. W
przypadku bardziej złożonych układów, również zaobserwowano korelacje pomiędzy właściwościami
pierwiastków je tworzących a temperaturą rozkładu [87]. Dla wodorków typu MHn-mNm (N –
niemetal), oraz ich pochodnych, stwierdzono, że przy zastąpieniu jonu H− bardziej miękkim (w sensie
Pearsona [89]) ligandem o większych zdolnościach donorowych (I−, Br−, a nawet Cl−) następuje
zwiększenie trwałości układu (uwalnianie H2 w wyższej temperaturze). Spowodowane jest to
zwiększeniem gęstości elektronowej Mn+, czyli obniżeniu faktycznej elektroujemności (i potencjału
redoks). Zauważono również, że w porównaniu do MHx, oczekiwana temperatura rozkładu wodorków
złożonych o wzorze ogólnym (EHm)a(MHn)b (E – metal lub metaloid) będzie wyższa jeśli kation Em+
jest miękkim kwasem Lewisa, a powinna się obniżyć dla twardych kwasów Lewisa13. Podobną
zależność zaobserwowano dla borowodorków metali, M(BH4)x [87,90]. W przypadku tych ostatnich
związków można zauważyć wydłużanie się (osłabianie) wiązań B – H przy wzroście potencjału
standardowego Mx+ [88].
Termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania wydzielania wodoru ze związków chemicznych na
skutek reakcji z innymi substancjami zostaną omówione w dalszej części pracy.
12

Elektrochemiczny potencjał standardowy zależy m. in. od energii jonizacji pierwiastka. Zostało to poglądowo
przedstawione w pracy: H. D. Burrows, On the Relationship between Standard Electrode and Ionization
Potentials of Metal Ions, J. Chem. Educ. 53 (1976) 365-365.
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Im bardziej miękkim kwasem Lewisa jest Em+, tym wiązania E – H ma większy udział charakteru jonowego,
przez co EHm formalnie jest donorem H−. Dzięki temu, zmniejsza się cząstkowy ładunek (i rzeczywista
elektroujemność) Mn+ co, analogicznie do omówionych wyżej połączeń MHn-mNm, skutkuje zwiększeniem
trwałości termodynamicznej [87].

3.4.2 Kinetyczne aspekty magazynowania wodoru w związkach chemicznych
Napełnianie chemicznych magazynów wodoru i uzyskiwanie z nich paliwa, w
przeciwieństwie do magazynów fizycznych oraz sorpcyjnych, często zachodzi zbyt wolno w stosunku
do potrzeb, Tab 3.2 [87,91]. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku termicznego uwalniania wodoru ze
związków chemicznych. Reakcje z udziałem substancji w różnych stanach skupienia (w tym wypadku
najczęściej ciało stałe – gaz) mają dość skomplikowane mechanizmy nawet dla prostych reagentów.
Oprócz „chemicznych” etapów reakcji prowadzącej np. do związania cząsteczki gazowego wodoru
jako jony wodorkowe w sieci krystalicznej wodorku metalu, kluczowy jest również sam transport
reagentów. Proces taki jest zwykle dzielony na szereg elementarnych etapów (często o umownych
granicach): transport gazu (do powierzchni metalu), adsorpcja na powierzchni i dysocjacja cząsteczki
H2, transport z powierzchni do wnętrza (kryształów) metalu, dyfuzja wewnątrz metalu, zarodkowanie i
wzrost krystalitów produktu [92].14 Powyższy podział wynika z faktu, że wśród znanych reakcji o
kinetyce heterogenicznej, jeden z wymienionych etapów jest zwykle etapem limitującym
(najwolniejszym). W przypadku złożonych wodorków często, zarówno w procesie uwalniania, jak i
pochłaniania wodoru, powstają produkty pośrednie, przez co do wyżej wymienionych etapów
elementarnych, dochodzą nowe, obejmujące również transport cięższych niż wodór indywiduów
chemicznych. Takie procesy wpływają na spowolnienie reakcji.
W zależności od etapu limitującego, można stosować różnorodne środki w celu poprawy
kinetyki uwalniania i absorpcji wodoru. W przypadku reakcji spowalnianych przez proces dyfuzji
(transport gazów do powierzchni metalu – często spowalniany przez odkładającą się warstewkę
produktu; transport wewnątrz metalu), kluczowe jest rozdrobnienie materiału pochłaniającego
wodór [93], Rys. 3.8. Zanieczyszczona powierzchnia metalu również istotnie spowalnia dyfuzyjne
etapy reakcji. Tak dzieje się w przypadku syntezy wodorku magnezu, MgH2 z czystego, metalicznego
magnezu [92]. Dogodną metodą rozdrabniania reagentów do znacznie mniejszych ziaren jest mielenie
wysokoenergetyczne (technika ta została opisana w podrozdziale 4.2). Proces mielenia
wysokoenergetycznego, ze względu na występujące znaczne chwilowe ciśnienia oraz duże gradienty
temperatury, może powodować również jakościowe zmiany reagentów, np. powstawanie licznych
defektów sieci krystalicznej, czy tworzenie się metastabilnych, wysokociśnieniowych faz. Tak dzieje
się w przypadku MgH2, gdzie mielenie stabilnej fazy β-MgH2 prowadzi do powstawania odmiany γMgH2 (w ilości ok. 18%) i równoczesnego ponad ośmiokrotnego wzrostu powierzchni właściwej.
14

Dla binarnego wodorku metalu, proces uwalniania wodoru przebiega analogicznie: niszczenie sieci
krystalicznej wodorku i dyfuzja atomów wodoru przez wodorek metalu na powierzchnię fazy stałej,
rekombinacja atomów wodoru do cząsteczki H2, zarodkowanie i wzrost krystalitów metalu.
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Skutkuje to pięciokrotnym przyspieszeniem reakcji wydzielania wodoru (w 350 oC) i obniżeniem
temperatury procesu o 64 oC [94].

Rys. 3.8. Porównanie stopnia przereagowania w reakcji gaz – ciało stałe dla ziarna stałego substratu
o promieniu r (po lewej) i 2 r (po prawej), jeśli produkt utworzył warstwę na głębokości r (rysunek
poglądowy, na przykładzie tworzenia binarnego wodorku metalu). Założono, że przenikalność
gazowego substratu przez stały substrat jest taka sama, jak jego przenikalność przez produkt, oraz, że
w trakcie reakcji nie ulega zmianie objętość reagentów stałych; wtedy (zgodnie z obliczeniami
geometrycznymi, dla etapu dyfuzyjnego limitującego szybkość reakcji) stopień przereagowania przy
dwukrotnym rozdrobnieniu jest w danym czasie ok. 1,14 raza większy; dla dziesięciokrotnego
rozdrobnienia stopień przereagowania zwiększa się o czynnik 3,7.
Innym sposobem na bardzo znaczne zmniejszenie ziaren substancji chemicznej uwalniającej
wodór jest inkorporacja magazynu wodoru w nanostrukturalne rusztowanie (ang. nanophase scaffold).
Umożliwia to zachowanie trwałości rozmiaru ziaren przy wielu cyklach ładowania/rozładowywania
magazynu wodoru, co może być problematyczne przy zwykłych rozdrobnionych krystalitach [95].
Rozwiązanie takie zademonstrowano po raz pierwszy dla borazanu, NH3BH3, umieszczonego w
matrycy krzemianowej (SBA-15) [96].15 Tak spreparowany borazan wykazuje wyraźnie większą
szybkość i obniżoną temperaturę wydzielania wodoru, oraz mniejsze zanieczyszczenie wodoru
gazowymi produktami ubocznymi, co świadczy o nieco innym mechanizmie zachodzenia procesu.
Najbardziej istotnym mankamentem takiego rozwiązania jest fakt znacznego obniżenia zawartości
wodoru przez masę samego rusztowania (ok. 50 %), co ogranicza tego typu rozwiązania do substancji
o największej zawartości wodoru (powyżej ok. 15%). Innymi matrycami, dogodnymi ze względu na
możliwość projektowania ich właściwości (rozmiaru, kształtu i dystrybucji porów) są sieci metaloorganiczne (MOF), badane np. jako rusztowanie do inkorporacji AlH3 [97], czy też materiały węglowe
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W tym celu zanurzono matrycę w nasyconym metanolowym roztworze borazanu i odparowano
rozpuszczalnik.

posiadające pory o rozmiarze rzędu 10−8 m, których zastosowanie badano m. in. w procesie uwalniania
wodoru z LiBH4 [98].
Aby zwiększyć szybkość i obniżyć barierę kinetyczną zarodkowania i wzrostu fazy
krystalicznej, stosuje się wprowadzanie do substancji bogatej w wodór dobrze zdyspergowanego (np.
przez dokładne mielenie) produktu, lub półproduktu jego rozkładu termicznego, którego krystality
spełniają funkcję zarodków nowej fazy krystalicznej [17]. Rozwiązania to zastosowano np. dla LiBH4,
domieszkując go elementarnym borem [99], czy też dla kompozytu Mg(NH2)2/LiH, domieszkując go
Li2Mg(NH)2 [100], w obu przypadkach uzyskując obniżenie energii aktywacji. Efekt ten jednak nie
jest trwały i po kilkunastu cyklach ładowania/rozładowywania magazynu wodoru daje się zauważyć
pogorszenie parametrów domieszkowanego układu [100].
Wyraźny efekt katalityczny można również uzyskać przez takie zaprojektowanie mieszaniny
związków chemicznych bogatych w wodór, żeby produkty niskotemperaturowych etapów rozkładu
termicznego przebiegających w danym układzie katalizowały reakcje przebiegające w wyższej
temperaturze. Takie układy są znane jako reaktywne kompozyty wodorkowe (ang. reactive hydride
composite, RHC) [101]. Wymienić tu należy kompozyt MgH2/2 LiBH4 [102], w którym przebiegają
następujące reakcje następcze:
MgH2 + 2 LiBH4 → Mg + 2 LiBH4 + H2 → MgB2 + 2 LiH + 4 H2

(3.7).

Układ ten wykazuje znaczną poprawę kinetyki absorpcji wodoru, która jest już obserwowana w
T = 250 oC i p(H2) = 5 MPa, wobec 600 oC i 35 MPa wymaganych dla odwrócenia procesu rozkładu
termicznego czystego LiBH4 [103]. Inny ciekawy, „samodzielnie katalizujący” przebiegające w nim
reakcje układ to kompozyt o składzie 2 LiNH2/MgH2/LiBH4 [104], w którym zachodzą różnorodne,
sprzężone ze sobą procesy chemiczne (zaproponowany mechanizm wydzielania H2 w tej mieszaninie
obejmuje 7 etapów). W kompozycie tym obserwuje się szybsze wydzielanie wodoru, który jest
również mniej zanieczyszczony niż w podobnych układach binarnych.
Zastosowanie katalizatorów, opartych na metalach przejściowych, lub ich prostych związkach
chemicznych jest istotną metodą poprawy właściwości kinetycznych chemicznych magazynów
wodoru. Do najbardziej znanych przykładów należy domieszkowanie NaAlH4 (lub LiAlH4, MgH2 i
inne

substancje)

za

pomocą

związków

pierwiastków

przejściowych,

np.

Zr,

Fe,

Ni, V [105,106,107,108,109]. Najbardziej spektakularny efekt uzyskano dla tytanu (stosując m.in.
TiCl3) [110111]. W tym ostatnim, najlepiej scharakteryzowanym przypadku, katalizator tytanowy
najprawdopodobniej przyspiesza dysocjacyjną adsorpcję wodoru podczas ładowania zbiornika (a w
procesie wydzielania wodoru – asocjacyjną desorpcję cząsteczki H2); reakcje w tym układzie są
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kontrolowane przez dyfuzję produktów pośrednich (AlHx, NaH) [112] a także proces zarodkowania i
wzrostu krystalitów stałych produktów.
Kompleksy metali przejściowych, w przeciwieństwie do najczęściej badanych dla procesów
magazynowania/uwalniania wodoru katalizatorów (metale i ich proste związki chemiczne)
umożliwiają większy wybór układów katalitycznych, oraz świadome projektowanie katalizatorów o
pożądanych właściwościach. Takie projektowanie układów katalitycznych jest możliwe dzięki
doborze jonu centralnego (lub kilku jonów dla kompleksów wielordzeniowych), oraz wyborze rodzaju
i konfiguracji ligandów. Kompleksy o dużych stałych trwałości powodują stabilizację stopni utlenienia
atomu centralnego nietrwałych w środowisku, w którym przebiega katalizowana reakcja, dzięki czemu
można optymalizować w szerszych granicach konfigurację elektronową na orbitalach granicznych
(HOMO, LUMO) [113]. Rezultaty zachęcające do dalszych badań uzyskano dla makrocyklicznego
kompleksu niklu, Ni(cyklam)(BH4)2, gdzie cyklam = 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan. Kompleks ten
cechuje znacznie zwiększona trwałość chelatowanego układu NiII – BH4− w stosunku do prostego
Ni(BH4)2; związki te rozkładają się w temperaturach odpowiednio 140 – 170 oC (w zależności od
izomeru) [114] i poniżej -20 oC [115]. Co ciekawe, podobne kompleksy metali przejściowych z
ligandami wielokleszczowymi, stabilizowane dzięki efektowi chelatowemu, są także badane jako
potencjalne katalizatory w procesie fotochemicznego otrzymywania wodoru w procesie rozkładu
wody [116].
3.4.3 Wodorki metali
Znane są binarne wodorki wszystkich metali o trwałych jądrach atomowych bloków s, p i f
układu okresowego, oraz części metali bloku d i niektórych pierwiastków promieniotwórczych [117],
Rys. 3.7. Wiele pierwiastków (np. B, C, N, O, pierwiastki przejściowe, lantanowce i aktynowce, oraz
inne) tworzy kilka połączeń z wodorem. Biorąc pod uwagę właściwości oraz budowę cząsteczek (lub
strukturę krystaliczną) wodorków metali, wyodrębnia się trzy klasy związków chemicznych [118].16
Wodorki jonowe są tworzone przez większość metali bloku s (Li – Cs, Mg – Ba, przy czym dla
MgH2 uwidacznia się już charakter wodorku kowalencyjnego [119]). Są to substancje nielotne,
nieprzewodzące prądu elektrycznego, zwykle o strukturach gęsto upakowanych halogenków metali:
wodorki litowców przyjmują strukturę NaCl, MgH2 – TiO2 (rutylu), w której krystalizuje także MgF2
[120],17 a wodorki wapniowców – strukturę PbCl2, Rys. 3.9.

16

Jak większość sposobów podziału związków chemicznych, jest to podział umowny, oddający właściwości
typowych związków wewnątrz danej klasy i z wieloma substancjami o właściwościach pośrednich.
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Znana jest analogia w strukturach krystalicznych wielu wodorków i fluorków metali [120]. Fluorki
wapniowców krystalizują w strukturze fluorytu (CaF2), jednak przy podwyższonym ciśnieniu przechodzą do
struktury PbCl2, izostrukturalnej z wodorkami tych metali.

Rys. 3.9. Struktury krystaliczne jonowych wodorków metali: NaH (Fm-3m) [121], MgH2
(P42/mnm) [122], CaH2 (Pnma) [123], GdH3 (P-3c1) [124].
Do wodorków tego typu można również zaliczyć triwodorki lantanowców (LnH3 – krystalizujące w
strukturze typu HoH3), które w odróżnieniu od LnH2 i wodorków niestechiometrycznych są
nieprzewodzącymi prądu elektrycznego ciałami stałymi [125]; podobne do nich są również wodorki
EuH2 oraz YbH2 (izostrukturalne z CaH2 –typ PbCl2, w odróżnieniu od pozostałych LnH2
krystalizujących w strukturze fluorytu, CaF2) [126,127]. W wodorkach berylu oraz pierwiastków
bloku p wiązania chemiczne mają dominujący charakter kowalencyjny (o różnym stopniu
spolaryzowania). Związki te tworzą kryształy molekularne (0D) lub trójwymiarowe sieci (3D),
Rys. 3.10, przy czym te pierwsze wykazuja wysoką lotność (np. SnH4 Tw < -50 oC).
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Rys. 3.10. Struktury krystaliczne wybranych kowalencyjnych (molekularnych) wodorków metali: BeH2
(Ibam) [128], α-AlH3 (R-3c) [129], SnH4 (C2/c) [130].
Dwuskładnikowe wodorki metali przejściowych, oraz lantanowców o składzie LnH<3, a także różne
wodorki aktynowców [131,132] są klasyfikowane jako wodorki metaliczne lub międzywęzłowe. Są
to ciała stałe, zwykle o zmiennym w szerokich granicach składzie, posiadające połysk metaliczny i
przewodzące prąd elektryczny (przewodnictwo elektryczne zmienia się wraz z zawartością wodoru, co
jest związane ze zmianami wypełnienia pasma przewodnictwa). Wodorki metaliczne często opisuje się
jako związki międzywęzłowe,18 jednak należy pamiętać, że zazwyczaj w czasie ich tworzenia
zachodzi ekspansja sieci metalu i/lub przemiany fazowe przy wzrastającej zawartości wodoru,
prowadzące do struktur krystalicznych odmiennych od struktury metalu. Wiele wodorków metali
przejściowych charakteryzuje znaczna ruchliwość wodoru w podwyższonej temperaturze, widoczna
zwłaszcza dla palladu, przez który wodór może swobodnie dyfundować. Zjawisko to wykorzystuje się
do oczyszczania wodoru, używając w tym celu membran wykonanych ze stopów palladu (o większej
wytrzymałości mechanicznej niż czysty pallad) [133]. Interesującymi związkami są też metaliczne
wyższe wodorki aktynowców o składzie M4H15 (znane dla M = Th [131], Np [118]), o jednej z
najwyższej molowej zawartości wodoru wśród wodorków metali (obok SnH4 i PbH4). Wodorki miedzi
i cynkowców mają właściwości pośrednie między wodorkami jonowymi i kowalencyjnymi. Struktury
krystaliczne kilku wodorków metalicznych i przejściowych przedstawiono na Rys. 3.11.
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Związki międzywęzłowe są tworzone przez atomy o małym promieniu (H, B, C, N), które zajmują luki w
strukturze krystalicznej metalu.

Rys. 3.11. Struktury krystaliczne wodorków metali bloku d i f układu okresowego pierwiastków: PdHx
(Fm-3m) [134], YH2 (Fm-3m) 19 [135], Th4H15 (I-43d) [136], CuH (P63mc) [137]. Dla PdHx i YH2 pokazano
luki w strukturze krystalicznej metalu (odpowiednio, lukę oktaedryczną i tetraedryczną), które są
zajmowane przez atomy wodoru w procesie tworzenia wodorku.
Dwuskładnikowe wodorki metali (podobnie jak te złożone z większej liczby różnych metali)
charakteryzują się znaczną gęstością objętościową wodoru, jednak zawartość wagowa wodoru szybko
maleje ze wzrostem liczby atomowej20, spełniając docelowe kryterium DOE (Tab. 3.2) jedynie dla
19

Wiele wodorków metali bloków d i f (gr. 3, 5, lantanowce poza Eu i Yb, i większość aktynowców, np.
wodorek o największej masie cząsteczkowej, BkH2 [132]) o składzie MH2 jest izomorficznych z YH2 (struktura
fluorytu, CaF2), pozostałe o znanych strukturach (gr. 4) krystalizują w strukturze typu ThH2 (I4/mmm)
[151,117].
20

Przykładowo, LiH o zawartości wodoru 12,6% ma objętościową zawartość wodoru ok. 98,3 g L−1, natomiast
sporo cięższy BaH2 o ponad ośmiokrotnie niższej zawartości wodoru (1,45%) ma objętościową zawartość
wodoru ok. 60,5 g L−1 (tylko ok. 40% niżej niż dla LiH).
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metali nie cięższych niż glin (z wyjątkiem Na) [87]. Dlatego też, z tej grupy związków najwięcej
uwagi, jako magazynom wodoru, poświęca się MgH2 i AlH321. Bogaty w wodór LiH rozkłada się w
bardzo wysokiej temperaturze (ok. 720 oC najwyższa wśród wodorków metali bloków s i p); pomimo
pewnego stopnia poprawy dzięki modyfikacjom substratu, nie udaje się obniżyć temperatury rozkładu
do akceptowalnych wartości. Na przykład, przy zastosowaniu domieszkowania za pomocą Si (Li : Si =
2,35 : 1 [mol : mol]) równowagowe ciśnienie wodoru ok. 105 Pa uzyskuje się w temperaturze 490 oC,
magazynując w sposób odwracalny 5,0% wodoru [138]. W przypadku MgH2 największym problemem
jest wolne uwalnianie (i pochłanianie) wodoru, a także zbyt wysoka entalpia tworzenia tego związku
(-75,2 kJ mol−1 [87]), przez co potrzebne są transfery znacznej ilości energii zarówno przy ładowaniu,
jak i rozładowywaniu magazynu. Niekorzystne właściwości kinetyczne i termodynamiczne sprawiają,
że do praktycznego, odwracalnego magazynowania wodoru w MgH2 konieczna jest wysoka
temperatura (nawet > 400 oC). Ponadto, absorpcję wodoru utrudnia tworzenie się warstewki MgO przy
kontakcie ze śladami tlenu lub wilgoci [139]. W celu poprawy parametrów tego magazynu wodoru,
stosuje

się

różnorodne

metody:

zmniejszanie

rozmiarów

ziaren

za

pomocą

mielenia

wysokoenergetycznego [140], synteza nanowłókien MgH2 dzięki chemicznemu osadzaniu z fazy
gazowej (CVD) [141], inkorporacja w rusztowanie z aerożelu węglowego [142], destabilizacja dzięki
bombardowaniu za pomocą jonów [143,144], oraz zastosowanie różnorodnych katalizatorów
[138,145,146]. Pomimo wysiłków wielu grup badawczych, metody te jednak, choć poprawiają
właściwości kinetyczne i obniżają temperaturę działania układu, nie prowadzą do satysfakcjonujących
parametrów magazynu wodoru opartego na MgH2 [147]. Wodorek glinu, AlH3, należy do związków
metastabilnych w warunkach normalnych dzięki znacznej barierze reakcji rozkładu, oraz pokryciu
ziaren tlenkiem glinu, powstającym przy kontakcie ze śladami tlenu. Jego równowagowe ciśnienie H2
w temperaturze pokojowej (25 oC) wynosi ok. 50 GPa, co związane jest ze znaczną dodatnią entalpią
swobodną tworzenia, ∆Go = +48,5 ± 0,4 kJ mol(AlH3)−1 (∆Ho = -9,9 ± 0,4 kJ mol(AlH3)−1), natomiast
faktycznie rozkład termiczny tego związku obserwuje się dopiero w temperaturze ok. 150 oC [148];
dla świeżo przyrządzonego, niesolwatowanego AlH3, wydzielanie wodoru następuje już poniżej 100
o

C [149,150]. Jak w przypadku innych związków stabilnych jedynie kinetycznie, dla układu

magazynującego wodór opartego na AlH3, korzystna jest mała ilość energii wymieniana z otoczeniem
podczas rozładowywania i ładowania zbiornika, oraz dobra kinetyka desorpcji H2 w stosunkowo
niskiej temperaturze. Nierozwiązanym problemem pozostaje nieodwracalność procesu uwalniania
wodoru w praktycznym dla skali przemysłowej zakresie ciśnienia22 [85].
Wodorki wieloskładnikowe, dzięki większej możliwej liczbie kombinacji jakościowych i
ilościowych, zapewniają lepsze perspektywy sterowania właściwościami fizykochemicznymi opartych
21

BeH2 można wykluczyć ze względu na wysoką toksyczność berylu, a NaH ma zbyt małą zawartość wodoru.

22

Inne metody syntezy AlH3 są albo kosztowne, albo mało efektywne [85].

na nich magazynów wodoru (podrozdz. 3.4.1). W bazie struktur krystalicznych związków
nieorganicznych (ICSD) [151] zdeponowanych jest 248 struktur binarnych wodorków metali i 627
struktur

wodorków

zawierających

przynajmniej

dwa

metale23.

W

skład

wodorków

wielopierwiastkowych wchodzą również metale, które nie tworzą trwałych wodorków binarnych (np.
Fe, Ni,24 Re, Pt [158]). Przykładowe struktury wielopierwiastkowych wodorków metali zostały
przedstawione na Rys. 3.12.

Rys. 3.12. Struktury krystaliczne kilku wodorków binarnych: NaMgH3 (Pnma) [152]25; TiFeH≤2 (P2/m)
[153]; porównanie struktur związku międzymetalicznego, LaNi5 (P6/mmm) [154] oraz utworzonego z
niego wodorku, LaNi5H≤6 (P31m) [155].
23

Stan na dzień 24.02.2012. Dane te nie oddają w pełni mnogości zsyntezowanych wieloskładnikowych
wodorków metali, często o strukturze nieznanej lub niezdeponowanych w bazie ICSD.

NiHx, odkryty w latach pięćdziesiątych XX w. [B. Baranowski, M. Śmiałowski, J. Phys. Chem. Solids, 12
(1959) 206-207.], w 25 oC osiąga równowagowe ciśnienie wodoru ok. 340 MPa [B. Baranowski, K. Bocheńska,
Z. Phys, Chem. (N. F.), 45 (1965) 140-152.].
24

25

Nie jest znana eksperymentalna struktura krystaliczna lżejszego analogu tego związku, LiMgH3 (8,82% H).
Podczas syntezy LiMgH3 jedną z opisanych metod, rodzaj produktów zależy od sposobu mieszania reagentów.
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Liczne wodorki trójpierwiastkowe zawierające litowce i magnezowce (związki te posiadają
także analogi zawierające EuII i YbII zamiast metali ziem alkalicznych), mają charakter jonowy i
rozkładają się w wysokich temperaturach, zwykle powyżej 300 oC; problematyczna pozostaje też
ponowna synteza w łagodnych warunkach (załadowanie zbiornika). Dlatego, pomimo możliwej
wysokiej zawartości wodoru dla układów złożonych z lekkich pierwiastków, związki te raczej nie
mają szans na zastosowanie jako magazyny wodoru [87,156,157]. W porównaniu z wodorkami metali
wyłącznie grup 1 i 2, korzystniejsze właściwości mają bogate w wodór wodorki kompleksowe
tworzone przez lekkie pierwiastki gr. 13 (B, Al); zostaną one omówione w następnym podrozdziale.
Bardzo bogata jest chemia wodorków złożonych zawierających metale przejściowe [158,159].
Dzięki stabilizacji przez miękkie zasady Lewisa (cięższe MIH i MIIH2) możliwe jest osiąganie
formalnych wysokich formalnych stopni utlenienia przez jon centralny, aż do +7 w związkach Re i Tc:
Mx[ReH9] dla M = Na [160], K [161,162], Ba [163], związek zawierający dwa kationy, Na i K [164],
oraz K2[TcH9] [165]. Wiele jest także kompleksów zawierających jon wodorkowy, również jako
ligand mostkowy [166], oraz wodór molekularny [167], Rys. 3.13.

Rys. 3.13. Przykładowe struktury kompleksów zawierających wodór koordynujący jon metalu jako jon
wodorkowy w Ba[ReH9] (P63/mmc) [163], oraz jon wodorkowy i wodór molekularny w RuH2(η2H2)2(PCyp3)2 (P21/n, dla przejrzystości pokazano jedną cząsteczkę i usunięto atomy wodoru
związanego z węglem) [168]. PCyp3 – tricyklopentylofosfina.

Jeśli roztwór LiAlH4 w Et2O dodaje się do eterowego roztworu LiMgPh3, powstaje mieszanina Li3AlH6 i 2
MgH2; natomiast, przy odwrotnej kolejności dodawania (LiMgPh3 do LiAlH6), tworzy się LiMgH3 [157].

Wśród tej grupy wodorków, interesujące dla rozwoju technologii magazynowania wodoru są
substancje zbudowane głównie z lżejszych i tańszych metali przejściowych czwartego okresu.
Historycznie ważnym układem odwracalnie wiążącym wodór (również w akumulatorach typu Ni-MH
[169]) jest związek międzymetaliczny LaNi5, który w temperaturze 25oC pochłania do 1,38% wodoru,
tworząc LaNi5H≤6. Równowagowe ciśnienie H2 wynosi w tej temperaturze ok. 0,2 MPa, natomiast
wolumetryczna zawartość wodoru odpowiada sprężonemu gazowi pod ciśnieniem 180 MPa, zatem
jest to zdecydowanie bezpieczniejsza metoda magazynowania H2 [27]. Innym materiałem,
zbudowanym z tańszych i nieco lżejszych pierwiastków jest TiFeH≤2 (1,91% H) nad którym
równowagowe ciśnienie H2 w temperaturze 25 oC wynosi ok. 0,5 MPa [27]. Istnieją również liczne
modyfikacje tych ternarnych metalicznych wodorków; dostępne komercyjnie są stopy zawierające
lekkie metale przejściowe: Ti, Zr, V, Cr, Mn, Fe, Ni (np. stopy Hydralloy produkowane przez firmę
GfE) [170,171]. Materiały te, ze względu na znaczną martwą masę stopu w stosunku do masy
magazynowanego wodoru, mogą znaleźć zastosowanie jedynie w urządzeniach, w których niska masa
zbiornika nie jest wymagana, lub nawet pożądana jest znaczna masa balastu (np. podnośniki, łodzie
podwodne) [20]. Badając możliwości odwracalnego magazynowania wodoru w układach
zawierających Mg, stwierdzono, że stop Mg2Ni absorbuje do 3,62% H (T = 325 oC, p ≈ 20 MPa),
tworząc ciemnoczerwony Mg2NiH4 (wodorek niestechiometryczny, Mg2NiH<4 ma kolor brązowy)
[172,159], zbudowany z czworościanów [Ni0H4]4− otoczonych przez jony Mg2+ ułożone w postaci
silnie zdeformowanych sześcianów, Rys. 3.14. Podczas ogrzewania tego związku w zakresie
temperatur 210-240 oC zachodzi przejście fazowe a następnie rozkład termiczny; równowagowe
ciśnienie wodoru osiąga 0,1 MPa w temperaturze ok. 280 oC [20], zatem jest to układ pracujący w
zbyt wysokiej temperaturze, aby jego stosowanie było opłacalne do zasilania typowych pojazdów. Co
ciekawe, stop o składzie MgNi2 nie reaguje z H2 nawet w nieco bardziej drastycznych warunkach,
T = 350 oC, p ≈ 28 MPa [172]. Podobnie, jak Mg2NiH4, zbyt stabilny termicznie jest bogatszy w
wodór (5,47% H) Mg2FeH6 [173]. Ponieważ magnez i żelazo nie tworzą fazy międzymetalicznej,
Mg2FeH6 przygotowywany jest poprzez wysokociśnieniowe spiekanie proszków Mg i Fe w
atmosferze wodoru [174], lub ich wysokotemperaturowe mielenie w atmosferze H2 [175].
Temperatura konieczna do zapewnienia odwracalności absorpcji/desorpcji wodoru w tym związku to
aż ok. 500 oC (p = 2-12 MPa).

43

Rys. 3.14. Struktura krystaliczna dwóch odmian polimorficznych Mg2NiH4: stabilnej w
temperaturze pokojowej (C2/c) [176] i wysokotemperaturowej (Fm-3m) [177]. W odmianie
wysokotemperaturowej podsieć wodoru jest nieuporządkowana i obsadzenia pozycji atomów wodoru
wynoszą 2/3. Dla przejrzystości rysunku, pokazano tylko fragmenty komórek elementarnych.
Wodorki metali, dla których równowagowe ciśnienie H2 w temperaturze ok. 25 oC wynosi od
ok. 0,2 MPa do kilkudziesięciu MPa mogą zostać zastosowane do usprawnienia ciśnieniowego
zbiornika wodoru. Efekt cieplny napełniania tego typu zbiornika byłby na tyle niewielki, że nie byłoby
konieczne stosowanie dodatkowego chłodzenia podczas jego napełniania.

Dzięki zastosowaniu

takiego połączonego systemu, można uzyskać lepszą gęstość objętościową zmagazynowanego
wodoru, oraz obniżyć ciśnienie w zbiorniku, jeśli taki układ miałby znaczną pojemność właściwą pod
ciśnieniem niższym niż stosowane w zbiornikach wysokociśnieniowych, typowo 30-70 MPa (ze
względów bezpieczeństwa, oraz chęci zmniejszenia masy samej obudowy). Taki prototypowy zbiornik
wypełniony stopem zawierającym Ti, Cr i Mn (równowagowe ciśnienie H2 w -30 oC wynosi 0,5 MPa,
dopuszczalne ciśnienie pracy – 35 MPa) testowano w laboratoriach Toyoty [178], uzyskując znaczne
pojemności objętościowe (>40 g L−1(H2), w porównaniu do 16,7 g L−1(H2) dla testowanego przez ten
sam zespół zbiornika ciśnieniowego – 35 MPa). Jednak pojemność właściwa uzyskana w zbiorniku
prototypowym ciągle jest znacznie niższa od wymaganej dla zastosowań mobilnych, dlatego ciągle
prowadzone są poszukiwania substancji chemicznych bogatych w wodór, o łatwo odwracalnej
absorpcji poniżej temperatury pokojowej [20].
3.4.4 Związki chemiczne zawierające złożone aniony bogate w wodór
Do grupy tej można zaliczyć wodorki kompleksowe o lekkich anionach (BH4−, AlH4−), oraz
amidki, imidki i pochodne borazanu (NH3BH3) [179,180]. Wszystkie borowodorki oraz amidoborany,
a dla cięższych pierwiastków także pozostałe związki wymienione w Tab. 3.3, mają większą

zawartość wodoru niż proste wodorki binarne. Borowodorki metali zostaną omówione osobno, w
podrozdziale 3.5.
Tab. 3.3. Porównanie zawartości wagowej wodoru w dwuskładnikowych wodorkach metali oraz
wodorkach złożonych (również hipotetycznych) [% m : m]. X – wartościowość metalu.

a

MX

MHX

M(BH4)X

M(AlH4)X

M(NH2)X

M(NH2BH3)X

LiI

12,7

18,5

10,6

8,78

13,7

NaI

4,20

10,7

7,47

5,17

9,54

MgII

7,66

14,9

9,34

7,16

12,0

CaII

4,79

11,6

7,90

5,59

10,1

AlIII

10,1

16,9

10,1a

8,06

13,0

YIII

3,29

9,06

6,65

4,42

8,47

– hipotetyczny związek o składzie tożsamym z AlH3
Część glinowodorków (tetrahydrydoglinianów) metali26 o znacznej zawartości wodoru w

normalnych warunkach (T = 25 oC, p = 0,1 MPa) jest stabilna jedynie kinetycznie, np. LiAlH4,
Mg(AlH4)2, Ca(AlH4)2 [85,87], co pomimo pewnych zalet takich układów (omówionych w rozdziale
3.4.1), uniemożliwia ich zastosowanie jako odwracalne magazyny wodoru (równowagowe ciśnienie
H2 osiąga wartości rzędu 109-1012 Pa w T = 25 oC, wzrastając znacznie w wyższych temperaturach, w
których reakcja ładowania magazynu mogłaby przebiegać z odpowiednią szybkością [85]). Trwałe
termodynamicznie w 25 oC są pozostałe glinowodorki metali alkalicznych, przy czym trwałość rośnie
ze wzrostem liczby atomowej metalu alkalicznego [181]. Natomiast, ze względu na stabilność
termodynamiczną oraz zawartość wodoru, praktycznie jedynym kandydatem na magazyn wodoru do
zasilania ogniw paliwowych w zastosowaniach mobilnych wśród tych związków jest glinowodorek
sodu, NaAlH4, zawierający ok. 7,5% H, którego strukturę krystaliczną przedstawiono na Rys. 3.15.

26

Otrzymano glinowodorki metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego, a także niektórych metali
przejściowych i innych; LiAlH4 i NaAlH4 są komercyjnie dostępne w różnych postaciach i stosowane na szeroką
skalę jako reduktory gł. w syntezie organicznej.
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Rys. 3.15. Struktury krystaliczne NaAlH4 (I41/a) [182], i stałego półproduktu jego rozkładu
termicznego, α-Na3AlH6 (P21/n) [183].
Rozkład termiczny NaAlH4 jest poprzedzony jego topnieniem ok. 181 oC i przebiega kilkuetapowo,
rozpoczynając się powyżej 210 oC [184]:
3 NaAlH4 → Na3AlH6 + 2 Al + 3 H2

(3.8)27

Na3AlH6 → 3 NaH + Al + 3/2 H2

(3.9)

NaH → Na + 1/2 H2

(3.10).

Reakcja (3.9) zachodzi przy ok. 250 oC przy ogrzewaniu z szybkością 5 oC min−1. Przy szybkościach
ogrzewania >10 oC min−1 reakcja (3.9) jest obserwowana w temperaturach >255 oC i ok 252 oC można
zaobserwować przemianę fazową α- Na3AlH6 → β-Na3AlH6 [184,185]. Trzeci etap rozkładu
termicznego, reakcja (3.10), zachodzi w tych warunkach powyżej 340 oC [185], dlatego praktyczna
zawartość wodoru w NaAlH4 to 5,60% (pierwszy etap 3,73%, drugi etap 1,87%, w przeliczeniu na
masę NaAlH4 przed rozkładem). Podobny jest mechanizm rozkładu LiAlH4, KAlH4, Ca(AlH4)2
27

Taki mechanizm rozkładu wielu glinowodorków jest ogólnie przyjęty, jednak postuluje się (w związku z
korelacją temperatury rozkładu z entalpią reakcji rozkładu termicznego [87]), że na poziomie komórek
elementarnych (bez powstawania makroskopowych faz krystalicznych) rozkład tych związków może zachodzić
stosunkowo szybko do glinu i wodorku metalu: MAlH4 → MH + Al + 3/2 H2, a dalej następuje wolniejsza
reakcja MH z nierozłożonym MAlH4 z utworzeniem znanego półproduktu: 2 MH + MAlH4 → M3AlH6. Warto
zauważyć, że ta ostatnia reakcja, przebiegająca w heptanie, T = 160 oC, p = 14 MPa, jest wykorzystywana do
syntezy Na3AlH6 [110].

(wykryto tu tworzenie się fazy pośredniej, CaAlH5 [186]), czy LiMg(AlH4)3, natomiast Mg(AlH4)2
rozkłada się się bez tworzenia fazy zawierającej jony [AlH6]3− [179,187].
Temperatura, przy której obserwuje się uwalnianie wodoru z czystego NaAlH4 jest zbyt
wysoka do zastosowania tego związku jako magazyn wodoru; podobnie, załadowanie magazynu
(odwrócenie reakcji 3.8 i 3.9) nawet w dość drastycznych warunkach (T = 270 oC, p = 17,5 MPa)
zachodzi powoli (2-3 godziny) [188]. Glinowodorek sodu staje się nietrwały termodynamicznie już w
dość niskiej temperaturze: równowagowe ciśnienie H2 wynoszące 0,1 MPa (ok. 1 atm.) dla pierwszego
etapu rozkładu tej substancji (reakcja 3.8) jest osiągane już w ok. 30 oC, natomiast dla drugiego etapu
rozkładu (reakcja 3.9) – w temperaturze ok. 130 oC [20]. Z danych tych można wywnioskować, że
użycie katalizatora umożliwiłoby uzyskanie równowagi termodynamicznej w krótszym czasie, a zatem
obserwowane temperatury poszczególnych etapów rozkładu NaAlH4 byłyby niższe. Faktycznie, w
przypadku roztworu w eterze dietylowym mniej trwałego LiAlH4, po dodaniu katalizatora tytanowego
zaobserwowano rozkład z wydzielaniem wodoru już w temperaturze pokojowej [189]. NaAlH4, dzięki
domieszkowaniu za pomocą związków Ti (TiCl3, Ti(n-C4H9O)4) w postaci roztworu w eterze
dietylowym wydziela wodór w temperaturze ok. 80 oC niższej niż czysty związek [110]. Proces
uwalniania wodoru z tak domieszkowanego NaAlH4 łatwiej jest też odwrócić; zachodzi w czasie 5
godzin w bardziej łagodnych warunkach (T = 170 oC, p = 15,2 MPa). Dalszą poprawę właściwości
układów opartych na NaAlH4 uzyskano stosując domieszkowanie za pomocą mielenia
wysokoenergetycznego (uwalnianie H2 zaczyna się w zakresie temperatur 80-130 oC), około 30 oC
niżej niż w przypadku domieszkowania za pomocą roztworów (lub zawiesin) katalizatora [190]. Efekt
ten, przynajmniej w części, można przypisać mechanochemicznej destabilizacji substratu
(zmniejszenie średnich rozmiarów ziaren, wprowadzenie defektów strukturalnych, itp.) [191].
Próbowano również stosować proste związki innych metali (np. Zr, V, Fe, Ni, pierwiastki ziem
rzadkich), czy też węgiel, jako dodatki katalizujące reakcje rozkładu NaAlH4. Większość
katalizatorów wykazywała aktywność podobną lub mniejszą niż TiCl3; najciekawsze rezultaty
uzyskano dla domieszki 2% molowych CeCl3, dzięki której udało się obniżyć konieczne ciśnienie H2,
oraz skrócić kilkukrotnie28 czas napełniania magazynu w stosunku do domieszkowanego TiCl3
(podobnie zachowywały się ScCl3 i PrCl3, jednak wyłącznie w przypadku CeCl3 aktywność
katalityczna zostaje zachowana po kilku cyklach ładowania/rozładowywania magazynu) [192].
Podsumowując, choć glinowodorek sodu z domieszką katalizatora tytanowego, to jeden z
najbardziej obiecujących chemicznych magazynów wodoru, układ taki posiada wady, które w chwili

28

dwukrotnie dla p = 10 MPa i dziesięciokrotnie dla p = 5 MPa.
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obecnej nie pozwalają na jego praktyczne zastosowanie. Do najważniejszych należą: niska użyteczna
zawartość wodoru, jaka jest osiągana podczas odwracalnego rozładowywania/ładowania magazynu
(ok. 3-4%), oraz długi czas ładowania magazynu, niepozwalający na załadowanie zbiornika będącego
w samochodzie, lecz raczej konieczność jego wymiany. Wolniejsze ładowanie zbiornika zmniejsza
jednak moc wymiennika ciepła, jaki należy zastosować, aby odprowadzić energię wydzieloną w
reakcjach (3.8) i (3.9).

Rys. 3.16. Struktury krystaliczne LiNH2 (I-4)[193] i Mg(NH2)2 (I41/acd) [194]; dla przejrzystości zostały
pokazane jedynie fragmenty komórek elementarnych.
Gazowym produktem rozkładu termicznego amidków metali, Rys. 3.16, jest amoniak, np. w
przypadku amidku litu:
2 LiNH2 → Li2NH + NH3

(3.11),

co uniemożliwia zastosowanie czystych amidków do magazynowania wodoru. Tę niekorzystną
ścieżkę rozkładu można zmienić, dzięki, przebiegającej w tych warunkach bardzo szybko (<25 ms dla
związków litu), reakcji amoniaku z wodorkiem metalu, np.:
NH3 + LiH → LiNH2 + H2

(3.12) [195].

W reakcji tej następuje rekombinacja Hδ+ zawartych w NH3 i H− zawartych w LiH [196]; układ taki
jest jednym z przykładów tzw. protonowo-wodorkowych magazynów wodoru [197]. Dzięki
utworzeniu kompozytu LiNH2/2LiH z materiałów o temperaturze rozkładu >200 oC (LiH ok. 720 oC,
LiNH2 początek >200 oC, maksimum szybkości >370 oC) uzyskuje się materiał uwalniający H2
(śladowo tylko zanieczyszczony amoniakiem) w temperaturze >150 oC, a maksymalna szybkość tego
procesu jest osiągana przy 245 oC (podczas ogrzewania z szybkością 1 oC min−1) [198]. Końcowym
produktem rozkładu termicznego tej mieszaniny jest azotek litu, Li3N, a proces ten jest odwracalny

[199,200], pozwalający na zmagazynowanie do ok. 10% H (ilość stechiometryczna odpowiada 11,5%
H) zgodnie z reakcjami:
Li3N + 2 H2 ⇄ Li2NH + LiH + H2 ⇄ LiNH2 + 2 LiH

(3.13) [201].

Aby reakcja (3.10) mogła zachodzić, konieczna jest jednak zbyt wysoka dla praktycznych zastosowań
temperatura, T = 200-400 oC (p ≈ 1 MPa) [179]. Również wśród licznych zbadanych układów
bazujących na MxNy (z powstającymi w wyniku uwodornienia M(NH2)x i MHx), dla M = Mg, Ca,
Li/Mg, Li/Al, Li/Mg/Ca i innych [202,203,179], a także LiNH2/LiAlH4, temperatury konieczne do
uwolnienia większości wodoru z magazynu oraz jego napełnienia są zbyt wysokie.

Rys. 3.17. Struktury krystaliczne borazanu, NH3BH3 (I4mm; w 25 oC podsieć atomów wodoru jest
nieuporządkowana, obsadzenia ich pozycji wynoszą 3/4) [204], oraz jego pochodnych, M(NH2BH3)x,
dla M = Li (Pbca; związek izostrukturalny z analogiem sodowym) [205], Li/Na (P-1) [206].
Innymi metastabilnymi, protonowo-wodorkowymi magazynami wodoru są pochodne
borazanu – amidoborany metali, M(NH2BH3)x (znane są też amoniakaty amidoboranów [180]),
Rys. 3.17. Zawierają one tylko nieco mniej wodoru niż odpowiednie borowodorki i rozkładają się w
niższych od nich temperaturach (ułatwiona rekombinacja Hδ+ związanego z azotem i Hδ− związanego z
borem do H2). Otrzymano amidoborany zawierające Li, Na, K, Ca, Sr, Y, EuII, YbII, oraz mieszane
Li/Na i dwa Na/Mg [207,208,209,210,211,206,212,213], przy czym prawie wszystkie te substancje
(oprócz związków Eu i Yb) zawierają powyżej 6,5% H. Rozkład termiczny amidoboranów przebiega
wieloetapowo i rozpoczyna się najczęściej w poniżej 100 oC [206,180]. Ze względu na metastabilność,
efekt cieplny zarówno całego rozkładu termicznego, jak i większości jego procesów składowych jest
egzotermiczny. Głównymi problemami magazynowania wodoru w tych związkach są: wydzielanie
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znacznych ilości amoniaku obok wodoru w procesie rozkładu termicznego [214] (wyjątki: KNH2BH3,
NaMg(NH2BH3)3), a także nieodwracalność procesu uwalniania wodoru. Jak dotąd nie udało się
otrzymać układu bazującego na amidoboranach, który pracowałby w sposób odwracalny, jednak
znaczna zawartość wodoru, oraz szybkie i niskotemperaturowe jego wydzielanie stymulują dalsze
badania tej grupy związków.
3.4.5 Kowalencyjne wodorki niemetali
Wodór tworzy związki chemiczne z wszystkimi niemetalami, z wyjątkiem gazów
szlachetnych, Rys. 3.7; chemia połączeń niektórych niemetali z wodorem jest bardzo bogata i
obejmuje liczne związki chemiczne – oprócz organicznych związków węgla są to także m. in. związki
boru, azotu, fosforu, krzemu. W 25

o

C, pod ciśnieniem atmosferycznym, dzięki wiązaniom

wodorowym jedynie H2O jest cieczą, pozostałe proste wodorki binarne niemetali są gazami (również
fluorowodór ma dość wysoką temperaturę wrzenia, 19,5 oC) [215]. Wśród najprostszych wodorków
niemetali, potencjalne znaczenie dla magazynowania wodoru do zasilania pojazdów ma wyłącznie
amoniak, zawierający 18,8% H. Inne wodorki niemetali o znacznej zawartości wodoru mogą być
wykluczone ze względu na zbyt drastyczne warunki konieczne do wydzielenia wodoru (np. H2O, CH4)
lub trudną odwracalność reakcji (np. CH4, PH3), a także znaczną toksyczność (np. PH3, H2S).

Rys. 3.18. Równowagowy stopień przereagowania w reakcji rozkładu amoniaku pod ciśnieniem 1
atm, oraz rzeczywisty stopień konwersji nad katalizatorami metalicznymi zdyspergowanymi na
nanorurkach węglowych. Przepływ amoniaku: 30 Lh−1gkat−1, znormalizowany na gram
katalizatora (gkat), zawierającego 4,75·10−4 mol metalu. Sporządzono na podstawie pracy [216].
Choć równowagowy stopień rozkładu amoniaku, zachodzącego zgodnie z reakcją:
NH3 ⇄ 1/2 N2 + 3/2 H2

(3.14),

wynosi ok. 90% już w temperaturze 250 oC, Rys. 3.18, bariera kinetyczna nie pozwala na osiągnięcie
równowagi termodynamicznej w odpowiednio krótkim czasie. W obecnie testowanych układach,
obejmujących m. in. mikroreaktory [217], można otrzymać zadowalającą szybkość rozkładu w
temperaturach wyższych niż 300 oC [218]. Jest to możliwe dla najbardziej aktywnych katalizatorów
opartych na rutenie, wśród nich najlepsze właściwości katalityczne zapewnia użycie cezu jako
promotora, a grafitu jako nośnika [219]. Ze względu na znaczną cenę rutenu, poszukiwane są
katalizatory otrzymywane z tańszych materiałów, np. VN [220,221], Ni [222,223], czy Fe/Co [224] i
inne. Ponieważ amoniak rozkłada się niecałkowicie, do współpracy z niskotemperaturowymi
ogniwami paliwowymi (poza alkalicznymi), konieczne jest oczyszczenie powstałego wodoru. Można
to osiągnąć dzięki zastosowaniu filtrów absorbujących amoniak (w przypadku małych jego stężeń),
oraz selektywnych membran przepuszczających wodór [218,133]. Rozwiązaniem alternatywnym do
konwersji amoniaku i transferu wodoru do ogniwa paliwowego, gdzie następuje jego utlenianie,
byłoby zbudowanie ogniwa, w którym zachodziłaby reakcja utleniania amoniaku:
4 NH3 + 3 O2 → 2 N2 + 6 H2O

(2.15).

Jak dotąd, nie są znane ogniwa paliwowe pracujące w niskich temperaturach, w których proces taki
mógłby być realizowany. Amoniak może być natomiast używany bezpośrednio do zasilania ogniw
paliwowych ze stałym elektrolitem tlenkowym (ang. solid oxide fuel cell, SOFC), pracujących w
wysokich temperaturach, typowo 500-1000 oC. W ogniwach takich zachodzi, niemal równocześnie,
konwersja amoniaku i utlenianie uzyskanego wodoru, a wydajność jest podobna do wydajności ogniw
zasilanych wodorem [225,226]. Problemem są tu jednak niedogodności związane z tak wysoką
temperaturą pracy, np. dość długi czas nagrzewania ogniwa (przynajmniej kilka minut, dla większych
układów nawet godzina), czy znaczne naprężenia mechaniczne konstrukcji ogniwa.
Amoniak w instalacjach przemysłowych jest magazynowany w postaci sprężonej do ok. 0,8 MPa
(<1500 t), lub w postaci ciekłej (poniżej -33 oC, <50000 t). Technologia ta jest dobrze opanowana,
jednak do zasilania pojazdów, ze względów bezpieczeństwa, a także objętościowej gęstości energii,
chemiczne magazynowanie amoniaku w ciele stałym jest lepszym rozwiązaniem. Związkami
magazynującymi odwracalnie amoniak o najlepszych znanych dotąd parametrach są pochodne
amoniakalne chlorków metali alkalicznych: Mg(NH3)6Cl2 i Ca(NH3)8Cl2 [227], zawierające do ok.
10% H i będące w temperaturze 25 oC w równowadze z amoniakiem pod ciśnieniem, odpowiednio 0,2
kPa i 700 kPa. Badane jest także magazynowanie amoniaku w ciele stałym w kompleksach
amoniakalnych metali przejściowych [228], oraz innych substancjach, np. Li2B12H12·7NH3 [229].
Układy te, podobnie, jak technologia magazynowania wodoru w stałych związkach chemicznych, są
jeszcze niedostatecznie sprawne do zastosowań komercyjnych. Ponadto, w chwili obecnej, technologia
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wykorzystująca amoniak jako źródło energii (czy to samodzielne, czy pośrednie, z uwalnianiem
wodoru, jako nośnika właściwego) wymaga użycia paliw kopalnych do produkcji wodoru
niezbędnego do syntezy amoniaku [218].
Niektóre węglowodory, oraz ich pochodne są również potencjalnymi magazynami wodoru o
pojemności sięgającej 7,3%. Cykloheksan [230,231], oraz dekalina [232], przy zastosowaniu
katalizatorów (np. Ni, Pd, Pt) i specjalnej konstrukcji reaktorów [233], odwracalnie wiążą wodór w
dość łagodnych warunkach (T >200 oC, puwodarniania > 1,7 MPa [234]):

(3.16)

(3.17)

Niedawno pojawiła sie koncepcja magazynowania wodoru w pewnych związkach heterocyklicznych,
które można traktować jako organiczne pochodne borazanu. Mogą one potencjalnie uwalniać do
7,1% H:

(3.18),
R = H, CH3, C(CH3)3, przy czym do zregenerowania 2/3 tej pojemności wystarczy redukcja wodorem
w łagodnych warunkach (ok. 0,3 MPa, 80 oC, 4h). Aby wprowadzić do zużytego magazynu trzecią
cząsteczkę H2 (rozpadającą się heterolitycznie), trzeba użyć dwuetapowej reakcji, przyłączając H−
związany z borem za pomocą KH a następnie protonując atom azotu za pomocą HCl [235].
Również grafen, formalnie nieskończenie wielki, skondensowany węglowodór aromatyczny (a także
inne odmiany węgla, np. nanorurki), odwracalnie wiąże chemicznie atomowy wodór [236], z limitem
teoretycznym ok. 7,7%.29 Warunki syntezy (np. bombardowanie atomami wodoru) oraz wysoka
temperatura potrzebna do uwolnienia wodoru, >450 oC [237], nie pozwalają jednak na zastosowanie
praktyczne tego układu jako magazyn wodoru.
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Graniczny wzór sumaryczny: (CH)n.

3.4.6 Inne koncepcje chemicznego magazynowania wodoru
Poza termicznym uwalnianiem związanego chemicznie wodoru, badane są innego rodzaju
reakcje chemiczne, w których może być on uwalniany. Najwięcej uwagi poświęca się tu reakcjom
hydrolizy wodorków kompleksowych, głównie borowodorku sodu:
NaBH4 + (2 + x) H2O → 4 H2 + NaBO2·xH2O

(3.19),

gdzie x jest nadmiarem ilości wody koniecznym do przeprowadzenia hydrolizy, związanym z
hydratacją NaBO2 (znane są stechiometryczne hydraty, NaBO2·2H2O i NaBO2·4H2O) [238].
Maksymalna zawartość wodoru w takim magazynie waha się w przedziale 10,9-5,4% dla x = 0-4
[239]. Alkaliczne i obojętne wodne roztwory NaBH4 są relatywnie stabilne. Okres półtrwania
rozcieńczonych roztworów wodnych jest większy niż 15 godzin, dla wyższych stężeń NaBH4
hydroliza zachodzi wolniej (spowodowane jest to alkalizacją roztworu uwodnionym NaBO2, który
także powoduje znaczny wzrost lepkości cieczy) [240]. Reakcja hydrolizy jest natomiast znacznie
przyspieszana przez dodatek kwasów i katalizatorów. Efekt ten jest najlepiej widoczny dla związków
Co oraz niektórych platynowców: Ru, Rh, Pt [241,242]. Już w latach 50-tych XX w. zaproponowano
użycie NaBH4 z 5% dodatkiem CoCl2 (także innych katalizatorów, np. stałych kwasów organicznych)
w dogodnej formie pastylek, jako przenośnych, kompaktowych źródeł wodoru [241]. Reakcja
hydrolizy NaBH4, pomimo różnorodnych problemów technologicznych [243], mogłaby służyć do
wydzielania wodoru do zastosowań mobilnych, jednak najbardziej istotną przeszkodą jest trudna
elektrolityczna regeneracja magazynu, możliwa wyłącznie poza pojazdem [244]. Przeszkody te
spowodowały decyzję Ministerstwa Energii USA (US DOE) o zaprzestaniu finansowania projektów
badawczych związanych z hydrolitycznym magazynowaniem wodoru do zasilania pojazdów z
użyciem NaBH4, choć istnieją też argumenty za użyciem tej technologii do zasilania np. małych
urządzeń mobilnych [245]. Podobne problemy z odwracalnością reakcji uniemożliwiają masowe
użycie ogniw paliwowych zasilanych zasadowymi roztworami NaBH4, w których utleniaczem może
być tlen, lub nadtlenek wodoru [246,247].
Interesujące są również sposoby produkcji wodoru wykorzystujące biotechnologię, działające
dzięki użyciu mikroorganizmów, lub przebiegających bez ich udziału reakcji enzymatycznych.
Niedawno zostało zaproponowane rozwiązanie umożliwiające wydzielenie do 8,39% wodoru30 dzięki
reakcji polisacharydów zbudowanych z jednostek glikozowych (np. skrobia, celuloza) z wodą,
zgodnie z sumarycznym równaniem:
30

Autorzy publikacji [248,249] podają pojemność 14,8% H, jednak jest to wartość nieuwzględniająca masy
wody koniecznej do przeprowadzenia reakcji.
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C6H10O5 + 7 H2O → 12 H2 + 6 CO2

(3.20).

Na mechanizm tego procesu składa się znaczna liczba niewystępujących w przyrodzie reakcji
składowych, z wykorzystaniem 13 enzymów, a cały proces zachodzi w jednym reaktorze, p = 1 atm.,
T <<100 oC [248,249]. Wydaje się, że wykorzystujące biomasę reakcje tego typu, mogą stanowić
alternatywę dla przebiegających w o wiele bardziej drastycznych warunkach procesów otrzymywania
wodoru z paliw kopalnych, lub też zostać zastosowane do otrzymywania wodoru bezpośrednio w
pojeździe. Jest to jednak jeszcze technologia niedojrzała, znajdująca się obecnie we wstępnej fazie
badań.
Poza powyżej omówionymi układami, proponowane są również inne rozwiązania do
magazynowania wodoru, np. reforming metanolu, węglowodorów [20], reakcja glinu z wodą
[250,251], czy też w układach podobnych do H2@C60 [252].
3.5 Przegląd borowodorków metali
Borowodorki (tetrahydrydoborany) są najbogatszymi w wodór związkami chemicznymi metali,
Tab. 3.3. Otrzymano borowodorki wielu metali31, niektóre wyłącznie jako kompleksy z cząsteczkami
rozpuszczalnika, np. Et2O, czy THF [253,254], a także bogaty w wodór borowodorek amonu, NH4BH4
(24,5% H) [255,256], czy też borowodorki zawierające kationy organiczne (np. sole amoniowe); jon
BH4− jest także ligandem w wielu kompleksach heteroleptycznych [253]. Pierwszy znany
borowodorek, Al(BH4)3, został opisany w 1939 roku [257,258], a niezwykle intensywny rozwój
chemii tego typu związków chemicznych dokonał się dzięki projektowi Manhattan [259]. Związane
było to z potencjalnym znaczeniem lotnego U(BH4)4 i jego pochodnej metylowej do rozdziału
izotopów uranu [260,261]. W latach późniejszych zainteresowanie borowodorkami (głównie NaBH4 i
LiBH4) koncentrowało się wokół ich użyteczności jako reduktorów w syntezie organicznej [262,263],
a dość niedawno powrócono do idei zastosowania tych związków jako substancji magazynujących
wodór. Stąd znaczna liczba zsyntezowanych ostatnio borowodorków, głównie lekkich metali, a także
różnorodnych ich modyfikacji. W bieżącym podrozdziale zostaną skrótowo przedstawione budowa i
wybrane właściwości fizykochemiczne tych interesujących związków chemicznych.
3.5.1 Budowa krystaliczna a właściwości borowodorków metali
Rodzaj oddziaływań pomiędzy kationem metalu a anionem borowodorkowym w M(BH4)x (a
także bardziej złożonych borowodorkach) zależy od właściwości elektronoakceptorowych metalu,
często mierzonych za pomocą skali elektroujemności [264,265,266]. Borowodorki najbardziej
elektrododatnich metali (Li...Cs) są krystalicznymi ciałami stałymi, wykazującymi dominujący
31

Wszystkich litowców i berylowców, licznych metali przejściowych, lantanowców i niektórych aktynowców i
metali bloku p układu okresowego.

charakter jonowy wiązań M...H-B. Budowa krystaliczna związków tego typu zależy głównie od
geometrycznych relacji pomiędzy wielkościami jonów, które dążą do gęstego upakowania.
Tetraedryczny anion BH4− może być tu ligandem jedno-, dwu-, lub trójkleszczowym, koordynując
kation metalu poprzez wierzchołki B-H, krawędzie B-H2, lub ściany B-H3. Brak znaczących
preferencji w sposobie wiązania kationu M+ przez aniony BH4− jest dobrze zilustrowany na
przykładzie polimorfizmu wysokociśnieniowego RbBH4 [267]. W normalnych warunkach MBH4, dla
M = Na, K, Rb, Cs krystalizują w strukturze typu CsClO4 (z nieuporządkowanymi jonami BH4−),
analogicznej do NaCl, jeśli wziąć pod uwagę jedynie centra jonów, Rys. 3.19. LiBH4 zawierający
stosunkowo niewielki kation Li+, jest trwały w normalnych warunkach w strukturze rombowej,
natomiast przy podwyższonym ciśnieniu (18,1 GPa dla T = 25 oC) przechodzi do struktury regularnej
borowodorków pozostałych metali alkalicznych [268]. Otrzymano również pseudotrójskładnikowe
borowodorki mieszane zawierające metale alkaliczne, LiK(BH4)2 [269], Rys. 3.19, oraz metastabilny
NaK(BH4)2 (rozkładający się po ok. 14 godz. do NaBH4 i KBH4) [270].

Rys. 3.19. Struktury krystaliczne borowodorków o znacznym udziale charakteru jonowego w
oddziaływaniu M...BH4: LiBH4 (Pnma) [271]; KBH4 (Fm-3m, nieporządek anionów BH4−) [272]; LiK(BH4)2
(Pnma) [269].
Pozostałe borowodorki metali wykazują pewien stopień kowalencyjności wiązań M...H-B, co objawia
się m. in. silniejszymi niż dla borowodorków litowców preferencjami kierunkowymi koordynacji
grupy BH4−. Borowodorki tego typu mogą przyjmować struktury polimeryczne, najczęściej w postaci
trójwymiarowych, dość skomplikowanych, sieci, zwykle o znacznej porowatości. Rozmiar porów
może być wystarczający do odwracalnej absorpcji niewielkich cząsteczek chemicznych; tak dzieje się
w przypadku nanoporowatej odmiany borowodorku magnezu, γ-Mg(BH4)2, która odwracalnie
absorbuje H2, N2, czy nawet CH2Cl2 [273]. Borowodorki te mogą tworzyć także struktury molekularne
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– obojętne, lub ujemnie naładowane jony kompleksowe, np. [MIV(BH4)4], dla M = Zr, Hf32, Np,
[MIII(BH4)4]−, dla M = Sc, Y (te ostatnie zostały opisane w dalszej części niniejszej pracy),
[Zn2(BH4)5]−, i inne [253,264]. Kilka przykładów borowodorków tworzących sieci M...H...B, oraz
struktury molekularne zostało przedstawionych na Rys. 3.20.

Rys. 3.20. Struktury krystaliczne borowodorków tworzących sieci przestrzenne: Be(BH4)2 (I41cd) [274],
Mn(BH4)2 (P3112) [275], oraz borowodorków o strukturach molekularnych (obojętnych lub
anionowych): β-[Al(BH4)3] (Pna21)33 [276,277], Li[Sc(BH4)3] (P-42c)34 [278], [(BH4)Li4][Al(BH4)4]3 =
Li4Al3(BH4)13 (P-43n)35 [279].
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Tytan, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch trwałych pierwiastków grupy 4 układu okresowego (Zr, Hf)
nie tworzy borowodorku na IV, lecz na III stopniu utlenienia (formalna konfiguracja elektronowa TiIII: [Ar] 3d1).
Jest to powiązane z faktem większej trwałości III stopnia utlenienia w przypadku Ti niż dla Zr i Hf, może
również wynikać ze względów sterycznych. Nie jest znana struktura krystaliczna Ti(BH4)3; w fazie gazowej
tworzy on monomeryczne cząsteczki o symetrii C3h (płaski szkielet TiB3) z trójkleszczowymi grupami BH4−,
natomiast w roztworach w węglowodorach obserwowane są dimery, [Ti(BH4)3]2 [281]. Co ciekawe, obliczenia
teoretyczne wskazują na trwałość Ti(BH4)4 poniżej 140 K [Z. Łodziana, Phys. Rev. B, 81 (2010) 144108].
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Al(BH4)3 jest ciekły w normalnych warunkach, temperatura topnienia -65,1 oC. Na rysunku przedstawiono
strukturę β, poniżej -93 oC przechodzącą w nieco bardziej upakowaną strukturę α. W obu odmianach
polimorficznych sposób koordynacji glinu przez grupy borowodorkowe jest niemal identyczny.

Wśród borowodorków tej grupy, poza wspomnianym wcześniej U(BH4)4,36 znajdują się
również inne substancje lotne; do najbardziej znanych należą Al(BH4)3, Ti(BH4)3 [280,281], Zr(BH4)4,
Hf(BH4)4, Th(BH4)4 [253], Np(BH4)4. Zainteresowanie lotnymi borowodorkami i ich pochodnymi
związane jest głównie z możliwościami wykorzystania tych związków do otrzymywania powłok
borków metali za pomocą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) [282].
Zaobserwowano, że w przypadku niektórych borowodorków możliwe jest częściowe podstawienie
anionów BH4− anionami halogenków o zbliżonym promieniu – Cl−, Br−, I−. Promień jonowy zmienia
się tu zgodnie z sekwencją: I− > BH4− > Br− > Cl−; pozwala to na sterowanie objętością komórki
elementarnej i imitacji działania wysokiego, lub ujemnego ciśnienia (stabilizacja odmian
wysokociśnieniowych, tworzenie nowych faz) [283]. Struktura krystaliczna wspomnianego powyżej
Li4Al3(BH4)13, wykazuje nieporządek podstawieniowy (ang. substitutional disorder) – pozycje anionu
BH4− niezwiązanego z glinem są podstawione w 26-42% przez aniony Cl− (w zależności od warunków
syntezy) [279]. Znane są różnorodne roztwory stałe typu M(BH4)n-xAx dla M = Li, Na, Ca, A = Cl, w
przypadku M = Li także Br, I [284,285,286,287], a także Na[Al(BH)xCl4-x] (x = 1-1,43) [288].
Otrzymano również pochodne borowodorków o zdefiniowanym składzie, w których sieci krystalicznej
znajdują się inne aniony, np. NaY(BH4)2Cl2 [289], KZn(BH4)Cl2 [290], LiCe(BH4)3Cl [291,292].
W ciągu ostatnich kilku lat zwiększoną uwagę przyciągają pochodne amoniakalne
(amoniakaty) borowodorków metali, M(BH4)x(NH3)y, np. LiBH4·xNH3 (x = 1-4) [293],
Mg(BH4)2·2NH3 [294], Ca(BH4)2·2NH3 [295], Y(BH4)3·4NH3 [296], czy też związek podwójny
NaZn(BH4)3·2NH3 [297], Rys. 3.21.
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Kationy Li+ są w tym związku nieuporządkowane – obsadzenia ich pozycji wynoszą 0.5.
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Borowodorek Li4Al3(BH4)13 został oryginalnie opisany jako zawierający kompleksowe aniony [Al(BH4)4]−,
oraz kationy [(BH4)Li4]3+ [276]. Jony te nie są dobrze odseparowane, jak to ma miejsce w przypadku innych
borowodorków tego typu. Ponieważ najbliższymi sąsiadami kationów Li+ są jony BH4− wchodzące w skład
kompleksu [Al(BH4)4]−, autorzy [276] zaproponowali także alternatywne ujęcie tej struktury jako
trójwymiarowej sieci. Biorąc pod uwagę, że minimalne odległości Li...H w Li4Al3(BH4)13 odpowiadają
odległościom wyznaczonym dla borowodorków jonowych zawierających lit (LiBH4, LiK(BH4)2), natomiast
odległości Al...H dobrze zgadzają się z wyznaczonymi dla typowo molekularnego Al(BH4)3, można ten związek
traktować jako zawierający kompleksowe aniony [Al(BH4)4]−, otoczone czterema kationam Li+ luźno
koordynowanymi przez aniony BH4−, co odpowiada zapisowi Li4(BH4)[Al(BH4)4].
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W obu znanych strukturach krystalicznych U(BH4)4 [I – E. R. Bernstein et al., Inorg. Chem., 11 (1972) 30093016; P. Charpin, et al., II – Acta Cryst. C, 43 (1987) 1465-1467] atom uranu otoczony jest przez cztery
dwukleszczowe, mostkujące, oraz dwie trójkleszczowe grupy BH4−, znajdujące się w pozycji cis (I) i trans (II).
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Rys. 3.21. Struktury amoniakatów borowodorku litu i itru, LiBH4·NH3 (Pnma) [293] i Y(BH4)3·4NH3
(Pc21n) [296].
3.5.2 Rozkład termiczny borowodorków metali
Proces rozkładu termicznego jest badany głównie dla lekkich borowodorków, ze względu na
wysoką zawartość wodoru. Jak już zostało to omówione w podrozdz. 3.4.1, trwałość
termodynamiczna i temperatura rozkładu borowodorków metali jest skorelowana z elektroujemnością
Paulinga metalu, Rys. 3.22. Borowodorki najmniej elektroujemnych metali alkalicznych są najbardziej
trwałe, a trwałość jest wyraźnie mniejsza dla borowodorków metali przejściowych o większej
elektroujemności, w których widoczny jest znaczny stopień kowalencyjności oddziaływań M...H-B.

Rys. 3.22. Temperatura maksymalnej szybkości rozkładu termicznego borowodorków metali
(wyznaczonej z termograwimetrii) w funkcji elektroujemności Paulinga metalu (początek rozkładu
obserwuje się zwykle w temperaturze ponad 100 oC niższej). Sporządzono na podstawie danych z
pracy [364]. Szybkość ogrzewania: 5 oC min−1, przepływ Ar: 40 ml min−1. Nie potwierdzono w pełni
(brak struktury krystalicznej) otrzymania Ti(BH4)3 oraz Zn(BH4)2 metodą użytą przez autorów
wspomnianej pracy.
Przebieg rozkładu termicznego, oraz jego produkty są odmienne dla borowodorków różnych
pierwiastków. Cechą wspólną termicznego rozkładu borowodorków jest jego wieloetapowość, przy
czym, często, stałe pośrednie produkty rozkładu pozostają niezidentyfikowane. W przypadku
rozkładających się w stosunkowo wysokich temperaturach borowodorków litowców i magnezowców,
gazowym produktem rozkładu jest wodór, a stałymi produktami końcowych stadiów rozkładu (dla
typowo badanego zakresu temperatur <500 oC) mogą być bor, metale, wodorki i borki metali [264]:
LiBH4 → LiH + B + 3/2 H2

(3.21)

MBH4 → M + B + 2 H2, M = Na, K

(3.22)

Mg(BH4)2 → MgB2 + 4 H2

(3.23)

Ca(BH4)2 → 2/3 CaH2 + 1/3 CaB6 + 10/3 H2

(3.24).

Natomiast borowodorki rozkładające się w niższych temperaturach mogą wydzielać w znacznych
ilościach także inne produkty gazowe, np. diboran – B2H6, uwalniany m. in. z borowodorków Al
[298], Zn [299,300], Cu [301,302], lub borazyna – B3N3H6, wykrywana w przypadku borowodorku
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amonu [256]. Interesujące rezultaty uzyskano badając rozkład Al(BH4)3 w warunkach izotermicznych
[303]. W niższej temperaturze (< 200 oC) przeważał odwracalny proces powstawania [AlH(BH4)2]n
wraz z wydzielaniem diboranu; dla n = 2:
2 Al(BH4)3 ⇄ Al2H2(BH4)4 + B2H6

(3.25),

natomiast powyżej 350 oC obserwowano emisję dość czystego wodoru oraz najprawdopodobniej
powstawanie polimerycznych borowodorów, co można przedstawić za pomocą równania:
Al(BH4)3 → Al + 3 (BHx)n + 4,5 H2

(3.26).

Również w przypadku termicznego rozkładu LiBH4 (mielonego przez 2 godz. i zmieszanego z żelem
krzemionkowym, co obniża temperaturę rozkładu) stwierdzono wydzielanie diboranu powyżej 150 oC,
najbardziej widoczne dla procesu przeprowadzanego w próżni (do 3% molowych wydzielonych
gazów) [304]. Podobne obserwacje przeprowadzono dla Mg(BH4)2 i innych stosunkowo trwałych
termicznie borowodorków [305]. Wyniki te mogą świadczyć o wspólnym etapie rozkładu termicznego
borowodorków metali, w którym powstaje diboran:
MX(BH4)x ⇄ MXH(BH4)x-1 + 1/2 B2H6

(3.27).

B2H6 rozkłada się w podwyższonej temperaturze (> 40 oC) z wydzielaniem wodoru37 oraz BHx [306],
gdzie x maleje do 0 dla rosnącej temperatury (np. x <0,5 dla 200 oC i x < 0,4 dla 300 oC) [307]; proces
ten zachodzi zgodnie ze skomplikowanym mechanizmem [308]. W obecności stałych produktów
rozkładu borowodorków, rozkład termiczny B2H6 może być ułatwiony, np. dzięki tworzeniu borków
metali, lub działaniu katalitycznemu [309]. Wydzielanie B2H6 jako produktu pośredniego termicznego
rozkładu borowodorków tłumaczy również powstawanie niektórych stałych półproduktów.
Stwierdzono, że w reakcji diboranu z borowodorkiem litu w ok. 200 oC powstają Li2B10H10, oraz
Li2B12H12 [310]. Sole zawierające bardzo trwały anion B12H122− były obserwowane podczas rozkładu
termicznego LiBH4 [311,312], Mg(BH4)2 [312], czy LiSc(BH4)4 [312]; w produktach pośrednich
rozkładu Ca(BH4)2 wykryto natomiast CaB2Hx (x prawdopodobnie równe 2) [313], który być może
jest prekursorem CaB12H12, lub CaB10H10, Rys. 3.23.
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Badając reakcję rozkładu B2H6 bez dodatku innych substancji uzyskano następujący stopień konwersji w
funkcji temperatury: 70,9% (175 oC); 92,4% (200 oC); 95,6 (225 oC).

Rys. 3.23. Struktury prawdopodobnych produktów pośrednich rozkładu termicznego borowodorków
metali: CaB2H2 (Pnma) [313], anionu [B12H12]2−, oraz jednej z jego soli, CaB12H12 (C2/c) [314].
Twierdzenie, że diboran jest produktem przejściowym rozkładu borowodorków jest zatem zgodne z
danymi doświadczalnymi, choć jego pełne udowodnienie wymaga ciągle dodatkowych badań;
niewykluczone są również inne równoległe i następcze reakcje, Rys.3.24. Argumentem przeciwko
solom B12H122− jako produktom przejściowym rozkładu borowodorków jest ich znaczna trwałość
termodynamiczna, co raczej predestynuje je do roli produktów końcowych38 [315,316], aczkolwiek ich
trwałość w rzeczywistych, bardziej złożonych układach, powstających podczas rozkładu termicznego
borowodorków, może być mniejsza.

Rys. 3.24. Schemat reakcji podczas rozkładu termicznego borowodorku metalu, które mogą
prowadzić do obserwowanych gazowych produktów [304]. ? oznacza nieznane produkty przejściowe.
Ze względu na brak układu o pożądanych właściwościach jako magazynu wodoru wśród
borowodorków pseudodwuskładnikowych, zaczęto interesować się borowodorkami mieszanymi i
różnego rodzaju modyfikacjami borowodorków, oraz materiałami kompozytowymi, a także
38

W typowym zakresie badanych temperatur < 500 oC.
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materiałami nanostrukturalnymi [317]. Borowodorki mieszane, w zależności od ich budowy,
wykazują różną podatność na zmiany właściwości przy zmianie składu. O ile, w przypadku
mieszanego borowodorku jonowego, LiK(BH4)2 [269], oraz związku tworzącym trójwymiarową sieć,
NaY(BH4)2Cl2 [289,264], temperatura rozkładu znajduje się pomiędzy temperaturami rozkładu
odpowiednich borowodorków metali, o tyle w przypadku borowodorków tworzących kompleksowe
aniony, [MX(BH4)x+1]−, wpływ kationu (litowca) na temperaturę rozkładu jest drugorzędny [264].
Pragnąc obniżyć temperaturę rozkładu przy zachowaniu możliwie wysokiej zawartości
wodoru, badane są pochodne borowodorków, będące w istocie magazynami protonowowodorkowymi: kompozyty borowodorków i amidków metali, wspomniane wcześniej, amoniakaty
borowodorków metali, borowodorki-amidoborany, a także inne układy [318]. Wśród substancji
należących do pierwszej z tych grup warto wymienić Mg(BH4)2 · n LiNH2, n = 1 – 3 [319],
Ca(BH4)2 · 4 LiNH2 [320]. Zarówno Mg(BH4)2 · n LiNH2, dla n = 1, jak i Ca(BH4)2 · 4 LiNH2
uwalniają wodór niezanieczyszczony amoniakiem w wyraźnie niższych temperaturach niż macierzyste
borowodorki; natomiast Mg(BH4)2 · n LiNH2, dla n = 1,5 – 3 wydziela znaczne ilości NH3. Podobnie,
wydzielanie amoniaku wraz z wodorem obserwuje się dla LiBH4 zdestabilizowanego za pomocą
LiNH2 [321,322]. Rozkład amoniakatów borowodorków metali badano już w latach pięćdziesiątych
XX w. [323], jednak zainteresowanie możliwością magazynowania wodoru w tych związkach
chemicznych uwidoczniło się dopiero w ciągu kilku ostatnich lat. Większość amoniakatów
borowodorków metali wydziela podczas ogrzewania znaczne ilości amoniaku. Zaproponowano nawet
zastosowanie LiBH4·NH3 jako chemiczny magazyn wodoru w postaci amoniaku. Przy szybkości
ogrzewania 2 oC min−1, związek ten zaczyna wydzielać amoniak już w temperaturze ok. 40 oC; jego
równowagowe ciśnienie NH3 dla T = 25 oC wynosi 0,84 kPa [293]. Zaobserwowano, że ilość wodoru
wydzielanego razem z amoniakiem podczas rozkładu LiBH4·NH3 zwiększa się istotnie ze wzrostem
szybkości ogrzewania [324]. Wydzielaniu zasadowego amoniaku z amoniakatów borowodorków
próbuje się zapobiec poprzez dodatek kwasów Lewisa; w przypadku LiBH4·NH3, domieszka MgCl2,
ZnCl2, lub AlCl3 powoduje wyraźne zwiększenie emisji wodoru kosztem amoniaku [324]. Dla
NaZn(BH4)3·2NH3

dodatek

1/3

ilości

moli

ZnCl2

umożliwia

wydzielanie

wodoru

niezanieczyszczonego amoniakiem w ilości 7,9% (teoretyczna zawartość H w czystym
NaZn(BH4)3·2NH3

–

10,9%)

[297].

Borowodorki–amidoborany,

np.

Li2(BH4)2NH3BH3,

Ca(BH4)2(NH3BH3)2, wydzielają wodór w znacznym stopniu zanieczyszczony borazyną, diboranem i
amoniakiem [325].
Charakteryzując układy magazynujące wodór oparte na borowodorkach skupiono się głównie na
badaniu procesu wydzielania wodoru podczas ogrzewania. Jedynie dla najbardziej obiecujących
substancji badano również odwracalność reakcji uwalniania wodoru. Aby odwrócić proces rozkładu
termicznego borowodorków (załadować magazyn wodoru), konieczne są wysoka temperatura i

ciśnienie H2. Dla mieszaniny LiH/B (produkty rozkładu LiBH4) wymagane są p = 7-35 MPa, T = 600650 oC, czas reakcji 12 godz. [326]; dla MgB2 (produkt rozkładu Mg(BH4)2) wydajność ponad 75%
uzyskuje się po reakcji trwającej 108 godz. w p = 95 MPa, T = 400 oC [327]; natomiast uwodarnianie
mieszaniny YH2/B (produkty rozkładu Y(BH4)3) wymaga p = 3,5 MPa, T = 260-300

o

C

przeprowadzane w ciągu 24 godz. daje niską wydajność (ok. 10%) [328]. Zaobserwowano, że
zastępując elementarny bor borkami metali (jak w przypadku Li7B6 [329], czy CaB2 [330]), albo też
dodając MgB2 do MHx, dla M = Li, Na, Ca [331] można złagodzić nieco warunki, lub skrócić czas
reakcji, jednak uzyskane rezultaty wciąż nie są satysfakcjonujące.
3.6 Metody syntezy niesolwatowanych borowodorków metali
Szukając elementów wspólnych dla licznych sposobów otrzymywania borowodorków metali
[332,264,253], w postaci potencjalnie użytecznej dla magazynowania wodoru39, można wyróżnić 4
rodzaje procesów syntezy:
(a) reakcje związków metali z B2H6, oraz jego pochodnymi, kompleksami BH3;
(b) reakcje wymiany ligandów, przebiegające w roztworach, stopach lub zawiesinach;
(c) synteza mechanochemiczna w ciele stałym;
(d) wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa synteza z pierwiastków i prostych związków
chemicznych.
Jako

prekursory

w

reakcjach

z

diboranem,

(a),

stosowano

początkowo

pochodne

metaloorganiczne, MR, gdzie M – metal, R – CH3 lub C2H5:
MRn + 2/3n B2H6 → M(BH4)n + 1/3n BR3

(3.28).

Dzięki reakcjom tego typu otrzymano pierwsze znane borowodorki, m. in. Al [257,258], Be [333], Li
[334], Mg [335]. Później również wykorzystywano do syntezy alkoholany lub wodorki metali, np.
LiOC2H5 lub zawiesina LiH w eterze dietylowym [336], jak również bez użycia rozpuszczalniaka,
przy ogrzewaniu do 120

o

C [337]. Metody wykorzystujące wolny diboran, ze względu na

niebezpieczeństwo pracy z tym bardzo reaktywnym, piroforycznym i toksycznym związkiem, są
obecnie używane w mniejszym stopniu [338]. Dlatego też badano reakcje z mniej reaktywnymi i
dogodniejszymi w użyciu kompleksami BH3, np. (C2H5)3NBH3 i (CH3)2SBH3 oraz podobnymi
związkami:

39

Zatem, nie zawiarających skoordynowanych cząsteczek rozpuszczalnika, oraz innych ligandów, obniżających
praktyczną zawartość wodoru.
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MgH2 + 2 (C2H5)3NBH3 → Mg(BH4)2 + 2 (C2H5)3N

(3.29) [339],

3 Mg(C4H9)2 + 8 (CH3)2SBH3 → 3 Mg(BH4)2 + 2 (CH3)2SB(C4H9)3 + 6 (CH3)2S

(3.30) [340].

Bezpośrednimi produktami reakcji (3.29) i (3.30) są borowodorki skompleksowane aminą lub
tioeterem. W przypadku Mg(BH4)2 usunięcie ligandów organicznych poprzez wygrzewanie pod
próżnią zachodzi po kilkunastu – kilkudziesięciu godzinach, natomiast dla silniej kompleksowanych i
mniej trwałych borowodorków metali przejściowych może być to niemożliwe.
Reakcje wymiany ligandów przebiegające w roztworach, stopach lub zawiesinach, (b), służą
jako metoda syntezy trudniej osiągalnych borowodorków z tych łatwo dostępnych. Często, aby
otrzymać

niesolwatowany borowodorek,

konieczne jest

długotrwałe (nawet

wielodniowe)

wygrzewanie produktu reakcji pod próżnią, co ogranicza możliwości syntezy do stosunkowo trwałych
i słabo solwatowanych borowodorków. Reakcje tego typu często przeprowadza się w taki sposób,
żeby usuwać jeden z produktów ze środowiska reakcji – przez odpowiedni dobór rozpuszczalnika
można spowodować selektywne wytrącanie, albo też oddestylowywać lotny produkt. Reagentami
mogą być tu halogenki (głównie chlorki) metali, MXn:
MXn + n/m M’(BH4)m → M(BH4)n + n/m M’Xm

(3.31) [341]40.

Metodą tą otrzymuje się LiBH4 na skalę przemysłową, stosując jako substraty NaBH4, LiCl lub LiBr,
a jako rozpuszczalnik izopropyloaminę lub eter dietylowy [342,343]. Zamiast halogenków metali
można stosować również alkoholany lub związki metaloorganiczne, np.:
3 Mg(C4H9)2 + 2 Al(BH4)3 → Mg(BH4)2 + 2 Al(C4H9)3

(3.32) [340].

Zaletą reakcji (3.32), którą przeprowadzono w toluenie, jest otrzymanie porządanego produktu reakcji,
Mg(BH4)2, w formie niesolwatowanej, w postaci nierozpuszczalnego w toluenie osadu. Związki
metaloorganiczne są jednak często trudne w syntezie i piroforyczne, co zawęża ich użycie.
Borowodorek otrzymywany na największą skalę, stosunkowo mało reaktywny NaBH4 (trwały w
alkalicznych roztworach wodnych), syntezuje się na skalę przemysłową z wykorzystaniem dwóch
metod [344]:
– reakcji boranu trimetylu z wodorkiem sodu w oleju mineralnym w 250-280 oC
4 NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3 NaOCH3

(3.33) [345],

– wysokotemperaturowej (400-500 oC) reakcji sodu lub wodorku sodu ze sproszkowanym szkłem
borokrzemianowym w atmosferze wodoru pod zwiększonym ciśnieniem
40

Liczne nowsze przykłady uzycia tej reakcji zostały podane w odnośniku [332].

(Na2B4O7 + 7 SiO2) + 16 Na + 8 H2 → 4 NaBH4 + 7 Na2SiO3

(3.34).

Borowodorki potasowców można otrzymać poprzez metatezę w schłodzonym metanolu (-5 oC):
MOH + NaBH4 → MBH4↓ + NaOH, (M = K, Rb, Cs)

(3.35) [346];

w przypadku potasu, reakcję (3.35) można przeprowadzać również w stężonym roztworze wodnym
KOH [332].
Do syntezy niesolwatowanych borowodorków metali, zwłaszcza dla celów badawczych,
dogodnie jest stosować metody mechanochemiczne, (c), szerzej opisane od strony technicznej w
podrozdziale 4.2. Zwykle są to reakcje typu ciało stałe – ciało stałe, rzadziej ciało stałe – gaz (np.
B2H6) lub ciało stałe – ciecz (np. Al(BH4)3, lub zawiesiny stałych substratów w cieczach). Pierwsza
mechanochemiczne synteza borowodorku została przeprowadzona już w latach 40-tych XX w.,
poprzez wysokotemperaturowe mielenie wodorku sodu z tlenkiem boru (T = 330-350 oC, t = 20-48
godz., wydajność ok. 60%):
4 NaH + 2 B2O3 → NaBH4 + 3 NaBO2

(3.36) [345].

Najczęściej jako substraty do reakcji metatezy przeprowadzanej bez użycia rozpuszczalnika wybiera
się halogenki metali (najczęściej chlorki) oraz borowodorki metali alkalicznych; oczekiwaną reakcję
można zapisać równaniem (3.31). Stwierdzono, że zastosowanie LiBH4 zamiast NaBH4 i KBH4
prowadzi na ogół do znacznie lepszych rezultatów [347,332,275,348].
Problemem w procesach mechanochemicznych, w których przeprowadza się metatezę z użyciem
halogenków metali (3.31) jest powstawanie produktów ubocznych, których nie daje się łatwo
oddzielić od oczekiwanego borowodorku metalu. Jak zostanie to przedyskutowane w dalszej części
niniejszej pracy, trudno znaleźć selektywny, niekoordynujący kationu metalu rozpuszczalnik; na
skutek mielenia wysokoenergetycznego, krystality produktów są wrośnięte w siebie, co utrudnia
separację faz metodami fizykochemicznymi. Innym problemem może być także zastępowanie
anionów BH4− przez halogenki, z utworzeniem, omówionych w podrozdz. 3.5.2 pochodnych
halogenkowych borowodorków, np.:
ZnCl2 + KBH4 → KZn(BH4)Cl2

(3.37) [290].

Jak widać na przykładzie reakcji (3.37), reakcje mechanochemiczne niekoniecznie prowadzą do
oczekiwanych borowodorków. Dobrym tego przykładem są próby otrzymania borowodorku skandu,
Sc(BH4)3, w wyniku których otrzymuje się borowodorki mieszane, typu M[Sc(BH4)4], niezależnie od
stosunków stechiometrycznych użytych reagentów; zachodzą tu następujące reakcje:
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ScCl3 + 4 MBH4 → MSc(BH4)4 + 3 MCl, (M = Li)

(3.38) [278],

2 ScCl3 + 4 MBH4 → MSc(BH4)4 + M3ScCl6, (M = Na, K)

(3.39) [349,350].

Możliwe są również reakcje konkurencyjne podczas syntezy mechanochemicznej, tak jak w układzie
NaBH4/ZnCl2, gdzie skład produktów silnie zależy od stosunku ilości reagentów użytych do syntezy:
5 NaBH4 + 2 ZnCl2 → NaZn2(BH4)5 + 4 NaCl

(3.40),

3 NaBH4 + ZnCl2 → NaZn(BH4)3 + 2 NaCl

(3.41) [351];

przy nadmiarze ZnCl2 tworzy się również Na2ZnCl4. Co ciekawe, w przypadku użycia LiBH4,
obserwuje się jedynie powstawanie LiZn2(BH4)5, niezależnie od względnych ilości substratów.
Przykładem reakcji ciało stałe – gaz jest, przeprowadzona niedawno, mechanochemiczna synteza
borowodorku itru z użyciem diboranu:
YH3 + 3/2 B2H6 → Y(BH4)3

(3.42) [352]41.

Reakcja (3.42) prowadzi do Y(BH4)3 zanieczyszczonego wyłącznie nieprzereagowanym YH3 oraz
YH2 (względne stosunki masowe, odpowiednio: 77%, 17%, 6%).
Wysokoenergetyczne mielenie jest również stosowane do rozdrobnienia i dokładnego zmieszania
reagentów przed dalszą reakcję w obecności rozpuszczalnika. W taki sposób otrzymano Y(BH4)3
[328], czy też Mg(BH4)2 [353], wychodząc z odpowiedniego chlorku metalu oraz borowodorku metalu
alkalicznego. W obu przypadkach, opisany sposób i czas mielenia substratów może świadczyć o tym,
że reakcja metatezy zaszła już podczas mechanochemicznej obróbki mieszaniny substratów, a użycie
rozpuszczalnika (eter dietylowy) umożliwiło przynajmniej częściową separację produktów.
Poprawioną wydajność, w stosunku do wcześniej opisanych metod otrzymywania Mg(BH4)2 z MgCl2
i NaBH4, uzyskano dzięki mieleniu zawiesiny substratów w eterze dietylowym [354].
W reakcjach mechanochemicznych możliwe jest także otrzymywanie borowodorków mieszanych
(pseudotrójskładnikowych) na drodze syntezy dwóch borowodorków binarnych. W ten sposób
otrzymano np. NaK(BH4)2 [270]:
NaBH4 + KBH4 → NaK(BH4)2

(3.43),

oraz złożone borowodorki itru opisane w dalszej części niniejszej pracy.
Wysokotemperaturowa i/lub wysokociśnieniowa synteza z pierwiastków i prostych związków
chemicznych (d) pozwala na uzyskanie nowych borowodorków, lub też może być zastosowana jako
41

Zapis reakcji (2.42) jest wyidealizowany – YH3 jest zwykle niestechiometryczny.

odwrócenie procesu rozkładu termicznego z wydzielaniem wodoru. Jak to zostało opisane w
podrozdz. 3.5.2, synteza borowodorków z pierwiastków musi być przeprowadzana w podwyższonej
temperaturze i ciśnieniu H2, nawet do 700 oC i 15 MPa dla reakcji:
Li + B + 2 H2 → LiBH4

(3.44),

uzyskując wydajność 90% [329]. W syntezie borowodorków z pierwiastków przeszkodą jest niska
reaktywność elementarnego boru, wywołana znaczną energią sieci krystalicznej boru (kowalencyjne
wiązania B–B); przyczyną może być też warstwa tlenku, pasywująca powierzchnię [329]. Dlatego
zastapienie boru borkami metali powoduje złagodzenie warunków syntezy i skrócenie niezbędnego
czasu, jednak nie jest to wciąż mniej dogodna metoda syntezy od wcześniej opisanych. Otrzymywanie
wielu mniej trwałych termicznie borowodorków wymaga obniżenia temperatury koniecznej do
syntezy. Pierwszy znany złożony borowodorek litowców, LiK(BH4)2, został otrzymany poprzez
wygrzewanie w 125 oC utartej w moździerzu mieszaniny borowodorków litu i potasu [269].
Powyższy krótki przegląd metod używanych do otrzymywania borowodorków świadczy o
konieczności dalszego rozwoju sposobów syntezy zwłaszcza borowodorków metali przejściowych,
które trudno jest uzyskać czyste, w formie niesolwatowanej.
3.7 Itr i jego związki chemiczne
Wiele substancji bogatych w wodór, których otrzymywanie i właściwości zostało opisane w
niniejszej pracy zawiera itr. Pierwiastek ten jest srebrzystoszarym metalem, matowiejącym na
powietrzu w związku z utworzeniem warstwy tlenku, Y2O3, Rys. 3.25, wraz ze skandem, lantanem i
lantanowcami, należącym do metali ziem rzadkich. Itr jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych
pierwiastków tej grupy; jego szacunkowe stężenie w skorupie ziemskiej jest tylko około dwukrotnie
mniejsze niż miedzi, za to prawie trzykrotnie większe niż ołowiu42 (!) i ok. czterystukrotnie większe
niż srebra [355,356]. O ile średnia zawartość w skorupie ziemskiej skandowców i lantanowców jest
wystarczająca do zastosowań nawet na dużą skalę [126], o tyle opłacalne w eksploatacji źródła
skupione są w niewielu miejscach na Ziemi (obecnie ponad 99% itru wydobywana jest w Chinach43
[357]). Czyni to rynek itru, oraz innych pierwiastków ziem rzadkich niezwykle podatnym na sytuację

42

Ołów, pomimo swej toksyczności, ma liczne zastosowania, używa się go m. in. do wyrobu akumulatorów
samochodowych.
43

Pewne ilości itru wydobywane są również w Indiach, Brazylii i w Malezji (łącznie poniżej 1% produkcji
Chin); złoża obecnie nieeksploatowane znajdują się także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w
Australii.
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geopolityczną, co stanowi utrudnienie w wykorzystaniu technologii opartych na tych pierwiastkach w
skali przemysłowej.

Rys. 3.25. Dendrytyczny, sublimowany itr o czystości 99,99 % oraz kostka itru o objętości 1 cm3 [358].
Itr różni się wyraźnie od lżejszego skandu, co zostanie szerzej omówione poniżej. Pomimo ich
zbliżonej średniej zawartości w skorupie ziemskiej, itr jest ok. 35 razy tańszy (należy do najtańszych
metali ziem rzadkich), Tab. 3.4. Tak wysoka cena skandu wynika z jego dużego rozproszenia w
skorupie ziemskiej i braku znaczących złóż; stąd również skand został otrzymany w postaci
pierwiastkowej ponad sto lat po uzyskaniu metalicznego itru.
Tabela 3.4. Porównanie wybranych właściwości skandu i itru.

właściwość

Sc

Y

liczba atomowa

21

39

masa atomowa

44,956

88,906

data otrzymania pierwiastka

1937 [359]

1828 [360]

26 [355]

29 [355]

22 [356]

33 [356]

produkcja roczna (M2O3) [t]

1 – 2 44 [361]

8900 [357]

cena (99,9% M2O3, 2010 r.) [USD kg−1]

1400 [357]

40 [357]

zawartość w skorupie ziemskiej [ppm]

Pod względem chemicznym, itr przypomina często cięższe lantanowce, do których ma
zbliżony promień jonowy (niemal identyczny z Ho3+), Tab. 3.5. Objawia się to m. in. podobnymi
liczbami koordynacyjnymi w prostych związkach chemicznych, oraz zbliżonymi stałymi trwałości
kompleksów. Natomiast znacznie mniejszy skand różni się istotnie zarówno od itru, jak i
Roczna produkcja nie pokrywa światowego zapotrzebowania na ten pierwiastek, szacowanego na >5 t.
Niedobór zaopatrzeniowy jest uzupełniany z recyklingu zapasów militarnych składowanych w krajach dawnego
ZSRR [361].

44

lantanowców. Efekty te związane są z nieuczestniczeniem w wiązaniach dość głęboko leżących
orbitali 4f lantanowców, przez co trwałość kompleksów zależy głównie od gęstości ładunku jonu
metalu. Dlatego też kompleksy największego La3+ są mniej trwałe od kompleksów lantanowców, itru i
skandu.
Tabela 3.5. Porównanie właściwości fizykochemicznych Sc, Y, Ln i Lu. Jeśli nie zaznaczono inaczej,
dane pochodzą z odnośników zawartych w [355].

właściwość

Sc

Y

La

Lu

liczba atomowa

21

39

57

71

masa atomowa

44,956

88,906

138,91

174,97

promień jonowy M3+oktaedr [Å] [362]

0,885

1,04

1,17

1,00

elektroujemność Paulinga

1,36

1,22

1,10

1,27

potencjał standardowy (M3+/M0) [V]

-2,03

-2,37

-2,38

-2,30

6,2

3,60

2,67

3,61

OH

9,0

5,4

4,7

5,8

acac−

8,00

5,89

4,94

6,15

EDTA4−

23,1

18,1

15,46

19,8

DTPA5−

24,4

22,05

19,5

22,4

MF3

6

9

11

9

MCl3

6

6

9

6

MBr3

6

6

9

6

MI3

6

6

8

6

stałe trwałości kompleksów, log β1 [125]45
F−
−

liczba koordynacyjna w halogenkach [125]

acac− - acetyloacetonian; EDTA4− - etylenodiaminotetraoctan; DTPA5− - dietylenotriaminopentaoctan
Zarówno skand, jak i itr, oraz pozostałe lantanowce preferują tworzenie połączeń z twardymi
ligandami [89], zawierającymi wolne pary elektronowe na atomach O, F, czy N; kompleksy, w
których donorami par elektronowych są atomy P czy S są w tym wypadku mniej trwałe [125].
Znaczna trwałość kompleksów z twardymi ligandami jest odpowiedzialna za utrudnione
otrzymywanie bezwodnych soli, złożoną chemię hydratów, czy też powstawanie klasterowych jonów
β1 jest tu stałą równowagi tworzenia kompleksu w reakcji: M3+ + Ly− ⇄ ML(3−y)+ w roztworze wodnym, przy
określonej sile jonowej roztworu (w przypadku powyższych danych wynoszącej 0,1 – 1 mol dm−3).

45
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wielocentrowych, np. Y5O(O-i-C3H7)13 [363], Rys. 3.26. Często niemożliwe jest także usunięcie
stosowanych do syntez w środowisku niewodnym rozpuszczalników organicznych, jeśli zawierają one
wolne pary elektronowe na atomach O lub N. Powoduje to trudności w syntezie wielu połączeń
skandowców i lantanowców, jeśli celem jest uzyskanie związku niesolwatowanego.

Rys. 3.26. Struktura Y5O(O-i-C3H7)13 (Pbca) [363]. Dla przejrzystości została pokazana tylko jedna
cząsteczka, opuszczono także atomy węgla i wodoru; itr – szary, tlen związany z węglem – czerwony,
anion tlenkowy – zielony.
3.7.1 Dlaczego w tej pracy główną rolę odgrywają związki itru?
W momencie rozpoczynania badań, których wyniki zawarto w niniejszej pracy (jesień 2007),
stosunkowo niewiele było wiadomo na temat niesolwatowanych, homoleptycznych borowodorków
metali przejściowych. Większość opisanych połączeń tego typu pozbawiona była mocnego dowodu na
faktyczne otrzymanie wzmiankowanych substancji, jakim jest charakteryzacja strukturalna za pomocą
metod dyfraktometrycznych. Dobrze poznane borowodorki litowców i magnezowców uwalniają
wodór w zbyt wysokich temperaturach, a przykładowo, borowodorek glinu jest substancją
niewygodną w pracy i zbyt nietrwałą. Aby uzyskać materiały wydzielające wodór w niższych
temperaturach niż borowodorki litowców czy magnezowców, trzeba było wybrać metale o większej
od nich elektroujemności (podrozdz. 3.4.1). Stąd właśnie wzrosło zainteresowanie borowodorkami
metali przejściowych, w tym stosunkowo najlżejszych z nich, należących do 3 grupy układu
okresowego. Jak zostało to uwidocznione w Tab. 3.6, przewidywana na podstawie zależności od
zdolności

elektronoakceptorowych

(mierzonych

elektroujemnością

Paulinga)

atomu

metalu

temperatura uwalniania wodoru z Y(BH4)3 jest znacznie niższa niż dla borowodorków metali
alkalicznych i metali ziem alkalicznych o podobnej zawartości wodoru.

Tabela 3.6. Porównanie borowodorków o zbliżonej zawartości wodoru dla pierwiastków grup 1, 2 i 3
układu okresowego, oraz przewidywana temperatura początku rozkładu borowodorku itru [90,364].

początek rozkładu:

M

χP

M(BH4)n

%H

Na

0,93

NaBH4

10,7

480

Ca

1,00

Ca(BH4)2

11,6

320

Sc

1,36

„Sc(BH4)3”*

13,5

Y

1,22

Y(BH4)3

9,1

T [oC]

przewidywana:
100
przewidywana:
170

* substancja dotąd niezsyntezowana
Pomimo zawartości wodoru możliwej do uzyskania w analogicznych związkach chemicznych, zamiast
skandu do badań został wybrany cięższy itr, ze względu na znacznie lepszą jego dostępność i niższą
cenę, co ma niezwykle istotne znaczenie dla perspektyw użycia na skalę przemysłową.
Istotnym argumentem jest również potencjalna możliwość uzyskania pseudotrójpierwiastkowych
borowodorków, MxYy(BH4)z, podobnych do niedawno opisanych borowodorków skandu (podrozdz.
3.5.1). Ze względu na wysoką gęstość ładunku, kation Y3+ silnie koordynuje zasady Lewisa, przy
czym jest on na tyle duży, że nie obserwuje się zmniejszenia trwałości kompleksów w związku z
oddziaływaniami sterycznymi, jak to ma miejsce w wypadku bardzo małego Al3+. Takie modyfikacje
Y(BH4)3 pozwalają na sterowanie temperaturą uwalniania wodoru, a także powodują zwiększenie jego
zawartość, jeśli uzyska się układ zawierający również lżejsze metale. Modyfikacje te zostaną
omówione w dalszej części pracy.
3.7.2.

Znane proste kompleksy borowodorkowe itru

Jeszcze

przed

okresem

intensywnych

badań

materiałów

borowodorkowych

do

magazynowania wodoru (koniec lat 90 XX w.), opisano kilka kompleksów borowodorkowych itru,
zawierających ponadto ligandy organiczne. Na wzmiankę zasługują tu prace czterech grup
badawczych, w których opisano reakcje wymiany ligandów, oraz reakcję z diboranem (pisownia
równań reakcji podobnie jak w pracach oryginalnych):
K. Rossmanith i in. [365,366,367] otrzymali solwatowany diborowodorek-chlorek itru w reakcji
THF
→ YCl(BH4)2 · n THF + 2 LiCl
YCl3 + 2 LiBH4 

(3.45).
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Słabo rozpuszczalny w THF uboczny produkt reakcji (LiCl) został usuniety przez filtrację. Skład
produktu zawierającego itr został wyznaczony na podstawie analizy elementarnej, stechiometria i
struktura ptrzymanego związku chemicznego nie została potwierdzona przez rozwiązanie struktury
krystalicznej.
Podobna reakcja została później powtórzona przez naukowców radzieckich, lecz uzyskali oni inny
produkt reakcji [368]

 Y(BH4)3 · 2 THF + 3 LiCl
YCl3 + 3 LiBH4 →
THF

(3.46).

Związek zawierający itr został oczyszczony przez sublimację pod próżnią, a jego wzór chemiczny
wyznaczono dzięki analizie elementarnej i rozwiązaniu struktury krystalicznej [369].
Zaproponowano również inne metody syntezy borowodorkowych kompleksów itru:
THF
 Y(BH4)3 · 3 THF + 3 Al(BH4)2OCH3
Y(OCH3)3 + 3 Al(BH4)3 →

(3.47),

lotne reagenty zawierające Al zostały usunięte przez odparowanie i sublimację [370]. W tych
warunkach itr był koordynowany przez trzy cząsteczki THF, co zostało potwierdzone dzięki ustaleniu
budowy krystalicznej [371];
THF
 Y(BH4)3 · n THF + B(OCH3)3
Y(OCH3)3 + 2 B2H6 →

(3.48),

lotny produkt uboczny, boran trimetylu, został usunięty przez odparowanie; skład został potwierdzony
dzięki analizie elementarnej [372]. Struktury tego typu związków chemicznych zostały przedstawione
na Rys. 3.27.
Cechą wspólną wszystkich powyższych syntez kompleksów borowodorku itru było przeprowadzanie
ich w roztworze w tetrahydrofuranie. Prowadziło to do produktów zawierających w swej strukturze
cząsteczki THF, których nie dało się usunąć bez rozkładu związku (t. j. wydzielenia wodoru z grup
BH4−). Stąd konieczne było opracowanie nowych metod syntetycznych dogodnych do otrzymania
niesolwatowanego Y(BH4)3, nadającego się do dalszych badań w kontekście chemicznego
magazynowania wodoru.

Rys. 3.27. Struktury krystaliczne molekularnych borowodorkowych kompleksów skandowców: I
Y(BH4)3 ·3THF (Pbcn) [371]; II Y(BH4)3 ·2THF = [Y(BH4)2 ·4THF]+ + [Y(BH4)4]− = (A) + (B) (P21/b) [369]; III
Sc(BH4)3 ·2THF (P21/b) [373]. W celu zwiększenia przejrzystości atomy wodoru tetrahydrofuranu
zostały pominięte i pokazano tylko jedną cząsteczkę kompleksu. Dla borowodorku II nie wyznaczono
pozycji atomów wodoru; na podstawie wyznaczonej odległości Y – B w II stwierdzono, że grupy BH4 w
jonach (A) i (B) są ligandami trójkleszczowymi. W przypadku związków I i III jedna grupa BH4 jest
dwukleszczowa, a dwie – trójkleszczowe.

Powyżej zostały omówione borowodorki itru i ich pochodne znane przed rozpoczęciem
badań opisanych w dalszej części niniejszej pracy. Rezultaty opisywane przez konkurencyjne
zespoły badawcze uzyskane niezależnie i praktycznie równocześnie przytaczane są obok moich
własnych wyników dla celów porównawczych.
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Stosowane metody badawcze
Substraty oraz produkty reakcji były charakteryzowane różnorodnymi metodami analitycznymi,

opisanymi poniżej. Szerzej opisano techniki w największym stopniu użyte do przygotowania lub
charakteryzacji próbek, a także takie, których wyniki były przedmiotem bardziej dogłębnej (niż
porównawcza) interpretacji.
4.1 Ogólne zasady pracy ze związkami reaktywnymi
Ponieważ substancje badane przeze mnie gwałtownie reagują z wodą, wszystkie reakcje były
przeprowadzane w atmosferze gazu obojętnego (Ar lub N2). Konieczne transfery próbek na powietrzu
(np. podczas wprowadzanie do komór pomiarowych przyrządów) odbywały się w sposób
zapewniający zminimalizowanie kontaktu z powietrzem. Naczynia używane do syntez i
przechowywania próbek były płukane w wodzie demineralizowanej oczyszczonej w systemie DirectQ firmy Milipore, a następnie etanolem skażonym eterem dietylowym i dokładnie suszone. Próbki
były przygotowywane do dalszych badań i przechowywane w komorze rękawicowej MBraun
Labmaster DP wypełnionej argonem, z systemem oczyszczania i monitorowania stężenia O2 i H2O
(typowe wartości były mniejsze niż 1 ppm), Rys. 4.1. Stosowałem odczynniki o wysokiej czystości,
>95 lub >99 % m/m (w zależności od dostępności); rozpuszczalniki osuszałem nad sodem
(węglowodory i etery) lub nad P2O5 (chlorowcopochodne węglowodorów).

Rys. 4.1. Komora rękawicowa MBraun Labmaster DP.
4.2 Mielenie wysokoenergetyczne (synteza mechanochemiczna)
W technikach mechanochemicznych, do których zalicza się mielenie wysokoenergetyczne,
wykorzystuje się energię mechaniczną do przeprowadzenia reakcji chemicznej [374]. Ze względu na
brak konieczności stosowania rozpuszczalników oraz łatwość i szybkość wykonania, mielenie

wysokoenergetyczne było podstawowym sposobem syntezy substancji opisanych w niniejszej pracy.
W technice tej wykorzystuje się różnego rodzaju młyny (np. planetarne, wibracyjne i inne), oraz misy
z elementami mielącymi, najczęściej w kształcie kuli lub dysku, Rys. 4.2. Misy, oraz elementy mielące
wykonane są z materiału twardego, o dużej gęstości, aby generować możliwie najwięcej energii
kinetycznej. Typowe materiały stosowane w konstrukcji mis i elementów mielących to: stal
nierdzewna (d = 7,8 g cm−3), stal hartowana (7,9 g cm−3), tytan (4,5 g cm−3), korund (3,8 g cm−3),
węglik wolframu (14,8 g cm−3), tlenek cyrkonu (5,7 g cm−3), oraz agat (2,65 g cm−3).

Rys. 4.2. a) Laboratoryjny młynek wibracyjny, b) Misy do mielenia używane w syntezach
mechanochemicznych.
Podczas procesu mielenia wysokoenergetycznego ziarna substratów są rozdrabniane na
fragmenty o rozmiarach rzędu 10−8 – 10−6 m, dzięki czemu znacznie wzrasta pole powierzchni
substancji, oraz liczba krawędzi i wierzchołków ziaren. Ze względu na niewysycone wiązania, są to
miejsca o największej reaktywności. Przykładowo, jeśli podzielimy sześcian o boku a na sześciany o
boku a/n (n – liczba naturalna), łączne pole powierzchni wzrośnie n-razy, sumaryczna długość
krawędzi n2-razy, ilość wierzchołków n3-razy, zatem w wyniku mielenia rośnie względna ilość
centrów o największej reaktywności na powierzchni [375]. Mielenie prowadzi też do niezwykle
dokładnego wymieszania substratów, oraz lokalnego i globalnego podwyższenia temperatury
reagentów, co często umożliwia zajście reakcji. Dokładne mechanizmy zachodzenia reakcji
mechanochemicznych zależą od rodzaju procesu, a ich szczegółowe opisanie wymaga zwykle
dalszych badań [376,377].
Wydajność procesu mechanochemicznego, a także rodzaj produktów, zależy od szeregu
zmiennych; do najważniejszych należą: czas mielenia, temperatura mielenia, typ młyna, rodzaj misy
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(kształt, materiał, z którego została wykonana), szybkość mielenia, wypełnienie misy, stosunek masy
elementów mielących (kul, dysków) do masy substancji mielonej, atmosfera, w której zachodzi proces
(powietrze, gaz obojętny, gaz będący substratem lub produktem reakcji, próżnia), obecność
surfaktanta [375,378]. Zaobserwowano [378], że łagodne warunki mielenia (niski stosunek masy
elementów mielących do masy substancji mielonej, niskie szybkości rotacji lub wibracji, itp.) często
prowadzą do faz metastabilnych, natomiast bardziej drastyczne warunki mielenia faworyzują fazy
równowagowe.
Do przeprowadzania syntez tu opisanych używałem mis z elementami mielącymi w postaci
dobrze dopasowanego dysku, wykonanych ze stali nierdzewnej (twardość Rockwella 48 HRC).
Stosowany przeze mnie młyn to laboratoryjny młynek wibracyjny LMW-S (Testchem), wykonujący
ok. 1400 obrotów min−1. Ze względu na dużą masę elementu mielącego (ok. 500 g), oraz niewielkie
ilości reagentów (zwykle poniżej 1g), stosunek masy elementu mielącego do masy substancji
mielonych wynosił ok. 500 : 1, co pozwalało na skrócenie czasu syntezy w porównaniu do wartości
spotykanych w literaturze dla podobnych układów. Żeby zapobiec nadmiernemu ogrzewaniu się mis
(spowodowanym tarciem elementu mielącego, oraz mechanizmu młyna), były one ochładzane
ciekłym azotem; temperatura misy podczas mielenia nie przekraczała 45 oC.
4.3 Przykładowe procedury syntezy
Synteza z użyciem rozpuszczalnika
Próba otrzymywania Y(BH4)3 w reakcji YCl3 z n-(C4H9)4NBH4
Do 98 mg utartego w moździerzu YCl3 (ok. 0,5 mmol) dodano 386 mg n-(C4H9)4NBH4 (ok.
1,5 mmol) a następnie 15 ml dichlorometanu osuszonego nad P2O5. Zawiesinę mieszano z użyciem
mieszadła magnetycznego przez ok. 14 godz. w temperaturze pokojowej w zamkniętym naczyniu.
Następnie odparowano rozpuszczalnik pod próżnią w temperaturze pokojowej a stałą pozostałość
pozostawiono do charakterystyki.
Synteza mechanochemiczna
Wszystkie reakcje mechanochemiczne przeprowadzane były w ten sam sposób; poniżej znajduje
się przykładowy opis jednej z takich syntez. Młyn wibracyjny oraz misa używana do mielenia zostały
opisane w podrozdziale 4.2.
Otrzymywanie Y(BH4)3 w reakcji YCl3 z LiBH4
Do 976 mg YCl3 (5 mmol) dodano 343 mg LiBH4 (15,75 mmol, 5% nadmiaru), wymieszano
szpatułką (obie substancje miały postać drobnokrystaliczną) i przeniesiono do misy do mielenia.
Mielono przez godzinę w cyklach o długości 5 min. z kilkuminutowymi przerwami na chłodzenie

misy i młyna ciekłym azotem do osiągnięcia temperatury pokojowej. W trakcie mielenia temperatura
zewnętrznych ścianek misy nie przekraczała 45 oC (pomiar pirometrem).
4.4 Analiza elementarna
Analiza elementarna (pierwiastkowa) była wykonywana w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. Zawartość węgla i wodoru oznaczano przy pomocy analizatora
elementarnego PERKIN-ELMER typ 240 Elemental Analyzer, wykorzystującego spalanie w
atmosferze He/O2 w temperaturze 925 oC, chromatograficzny rozdział CO2(g) i H2O(g) oraz ich
oznaczenie za pomocą detektora przewodnictwa cieplnego. Analizę zawartości chloru wykonano
metodą Schönigera [379], zgodnie z którą, próbkę spala się w kolbie z tlenem na katalizatorze
platynowym, produkty spalania absorbuje się w roztworze NaOH, a następnie, miareczkuje
mianowanym roztworem Hg(ClO4)2.
4.5 Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR)
Spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni, ze względu na łatwość i szybkość pomiaru oraz
możliwość szybkiego wyciągnięcia wniosków odnośnie obecności wielu grup atomów w badanej
substancji, stosowana była jako rutynowa metoda charakterystyki niemal każdej otrzymanej próbki
stałej. Mimo tego, że dokładne przypisanie pasm w widmach FTIR ciał stałych do drgań własnych
często nie jest możliwe bez obliczeń kwantowomechanicznych, pozwalają one zwykle na wyciąganie
wniosków o sposobie koordynacji atomów [380]. Często też, przez proste porównanie z widmami
substratów można wnioskować o zajściu reakcji chemicznej.
Widma oscylacyjne mierzyłem za pomocą spektrometru firmy Bruker, Vertex 80v. Co
najmniej szesnastokrotna akumulacja prowadzona była zwykle w zakresie 400-4000 cm−1, z
rozdzielczością 1 cm−1. Próbki miały postać pastylek ze sprasowanej mieszaniny bezwodnego KBr i
substancji badanej (o stężeniu ok. 0,5-1%). Obróbkę wyników pomiarów prowadziłem z użyciem
oprogramowania OPUS firmy Bruker. Interpretację wyników prowadziłem w oparciu o atlas widm
FTIR [381], oraz dane z literatury naukowej.
4.6 Spektroskopia Ramana
Do pomiarów widm ramanowskich dla wybranych próbek został użyty spektrometr dyspersyjny,
zbudowany w geometrii rozpraszania wstecznego, T64000 firmy Jobin Yvonne-Spex, zaopatrzony w
mikroskop optyczny BX40 o soczewkach 50 mm firmy Olympus. Przyrząd ten należy do
Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego, Wydziału Chemii UW. Pomiary prowadzono stosując
linie zieloną (514,5 nm) i czerwoną (647,09 nm) lasera argonowo-kryptonowego. W celu uniknięcia
77

reakcji z wilgocią atmosferyczną próbki były umieszczane w atmosferze argonu w zamkniętych
kapilarach kwarcowych o średnicy zewnętrznej 2 mm i grubości ścianek 0,01 mm. Pomiary zostały
wykonane przez dr hab. Wojciecha Grochalę.
4.7 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Pomiary widm magnetycznego rezonansu jądrowego były wykonywane dla kilku wybranych
próbek ciekłych i stałych. Widma cieczy (roztworów ciał stałych) uzyskiwano stosując jako
rozpuszczalnik bezwodny (suszony nad sodem) deuterowany tetrahydrofuran, THF-D8 (Aldrich,
99,5% atomowych D). Rejestrację widm przeprowadził dr M. Wilczek, używając spektrometru firmy
Varian, 200 MHz Unity Plus, należącego do Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego, Wydziału
Chemii UW. Badano magnetyczny rezonans jąder 1H i

11

B, jako zewnętrzne wzorce przesunięcia

chemicznego stosując, odpowiednio, tetrametylosilan (TMS) i BF3 · O(C2H5)2.
Widma NMR ciał stałych wykonano z rotacją próbki pod katem magicznym (MAS) w stosunku
do pola magnetycznego (ok. 54,74 o). Technika MAS pozwala na wielokrotne zwężenie sygnałów, na
skutek zniesienia oddziaływania dipol-dipol, uśredniania anizotropowego przesunięcia chemicznego i
częściowego znoszenia oddziaływań kwadrupolowych [382]. Aby poprawić jakość i zmniejszyć czas
pomiaru zastosowano przeniesienie polaryzacji z protonu na jądro
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Y (metoda CP, ang. cross-

polarisation). Pomiary NMR ciał stałych wykonane były przez dr hab. Wiktora Koźmińskiego, prof.
UW, na spektrometrze Varian 700 MHz należącym do Laboratorium Badań Strukturalnych Wydziału
Chemii UW.
W interpretacji widm pomocne były prace dotyczące podobnych związków (cytowane poniżej,
przy dyskusji odpowiednich widm), oraz wolnodostępna baza przesunięć chemicznych jądra
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B

[383].
4.8 Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
Ustalenie struktury krystalicznej z użyciem metod dyfraktometrycznych stanowi najbardziej
przekonywający dowód otrzymania pożądanej substancji chemicznej [384]. Ze względu na
przeprowadzanie reakcji głównie w ciele stałym, oraz trudności ze znalezieniem rozpuszczalnika
możliwego do usunięcia, w niniejszej pracy stosowano głównie dyfrakcję proszkową. Była to, obok
podczerwieni, podstawowa technika charakterystyki próbek stałych, pozwalająca, poprzez proste
porównanie dyfraktogramów z dyfraktogramami substratów, wstępnie ocenić, czy zaszła reakcja
chemiczna.

Dalsza

interpretacja

uzyskanych

skomplikowanej analizy opisanej poniżej.

wyników

wymagała

zastosowania

bardziej

Próbki ładowano w atmosferze argonu do szczelnie zamykanych kapilar kwarcowych o grubości
ścianek 0,01 mm i średnicy zewnętrznej 0,3; 0,5 lub 1 mm. Niemal wszystkie pomiary wykonywane
były na jednym z dwóch dyfraktometrów:
– D8 Discover, firmy Bruker, wykorzystujący promieniowanie CuKα1 i CuKα2 o względnej
intensywności 2 : 1, oznaczone w pracy jako CuKα; przyrząd należy do Laboratorium Badań
Strukturalnych Wydziału Chemii UW, obsługiwany głównie przez p. M. Salomończyka i dr. D.
Pociechę;
– X’Pert Pro, firmy Panalytical, wykorzystujący promieniowanie CoKα1 i CoKα2 o względnej
intensywnosci 2 : 1, oznaczone w pracy jako CoKα; przyrząd należy do Wydziału Geologii UW, był
obsługiwany przez mgr. G. Kapronia.
W zależności od celu pomiaru, oraz od właściwości próbki, najczęściej stosowano czasy pomiaru od
godziny do kilkunastu godzin, a typowy krok pomiarowy wynosił 0,01 – 0,03 o.
Uzyskane dane były wyświetlane w programach Microsoft Excel, Crystal Sleuth [385], DIFFRACplus
EVA. Struktury krystaliczne znanych substancji wyszukiwane były w bazach danych: InfoMaticA
[386], PDF2 [387], ICSD [388], CSD [389], Springer Materials [117].
Wstępna obróbka dyfraktogramów oraz ich indeksowanie (wskaźnikowanie) zostały
przeprowadzone w pakiecie Materials Studio firmy Accelrys z użyciem programu X-Cell [390],
pozwalającego na określenie możliwej ilości refleksów pochodzących od nieznanych zanieczyszczeń i
wyznaczenie błędu zera. W przypadku podejrzeń, że w próbce obok oczekiwanego produktu reakcji
mogą być obecne niezidentyfikowane zanieczyszczenia, posługiwano się kilkoma metodami aby
przyporządkować zestawy refleksów do danej fazy [391,392]. Najważniejsze z nich to:
– porównanie dyfraktogramów próbek otrzymanych w kilku syntezach, zwłaszcza przeprowadzanych
w nieco różnych warunkach (inna temperatura, względna ilość reagentów, inny rozpuszczalnik, itp.) –
może to prowadzić do zmiany względnych intensywności refleksów pochodzących od obu faz,
– pomiary w podwyższonej temperaturze – jeśli jedna z faz topi się lub rozkłada w niższej
temperaturze niż druga, identyfikacja refleksów od pozostałej fazy staje się łatwa. Przed pomiarami
dyfrakcji w podwyższonej temperaturze warto scharakteryzować próbkę za pomocą metod TGA/DSC.
Metoda ta jest wygodna zwłaszcza dla pomiarów synchrotronowych, gdzie ze względu na znaczne
intensywności promieniowania, pojedynczy pomiar jest bardzo krótki i można akumulować
dyfraktogramy przy liniowym wzroście temperatury, otrzymując dane zbieżne z krzywymi TGA/DSC.
Alternatywnie, można również wygrzewać próbkę w określonej temperaturze, lub też ogrzewać w
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sposób kontrolowany z szybkim chłodzeniem po osiągnięciu wymaganej temperatury. Pozwala to na
częściowe lub całkowite wyeliminowanie jednej z faz przez rozkład termiczny, oraz badanie
produktów rozkładu.
Wybór grupy przestrzennej był dokonywany po przeprowadzeniu wstępnego udokładnienia
metodą Pawley’a i ocenie, który wynik indeksowania i która grupa przestrzenna prowadzi do
refleksów najlepiej zgodnych z dyfraktogramem. Jeśli kilka grup przestrzennych było równocennych
(należących do tej samej grupy dyfrakcyjnej, np. P2, Pm, P2/m), próbowano rozwiązać strukturę we
wszystkich z nich; czasem też możliwa jest eliminacja niektórych grup przestrzennych ze względów
chemicznych.
Rozwiązywanie

struktur

z

proszkowych

danych

dyfrakcyjnych

przeprowadza

się

różnorodnymi metodami obejmującymi ekstrakcję amplitudy czynników struktury (obliczenia w
przestrzeni odwrotnej), lub też prowadząc symulacje w przestrzeni rzeczywistej. W niniejszej pracy
zastosowano metody należące do drugiej rodziny, które pozwalają na rozwiązanie struktury
krystalicznej przy gorszej jakości dyfraktogramach. Dla prostych związków chemicznych mających
wysokosymetryczne komórki elementarne możliwe jest czasem przyporządkowanie położeń atomów
dzięki rozważaniom symetrii danej grupy przestrzennej. Można także próbować znaleźć związek
izostrukturalny; podobna budowa krystaliczna obserwowana jest często dla związków wodoru i fluoru
[393].
Do rozwiązywania struktur krystalicznych używany był program FOX [394], z implementowanymi
metodami optymalizacji globalnej [391]. W metodach tych atomy (lub też bardziej złożone bloki
budulcowe – cząsteczki, jony albo ich fragmenty) poruszają się wewnątrz ustalonej (i wstępnie
udokładnionej) komórki elementarnej, stopniowo poprawiając zgodność danych dyfrakcyjnych
eksperymentalnych i obliczonych na podstawie aktualnego modelu. Aby zwiększyć szanse sukcesu w
rozwiązywaniu struktury krystalicznej stosowano bloki budulcowe (cząsteczki lub jony) o geometrii
określonej na podstawie znanych struktur. Używano także funkcji kary przy nadmiernym zbliżaniu się
atomów lub cząsteczek do siebie (poniżej sum promieni Van de Vaalsa). Pomocne były również
obliczenia optymalizacyjne z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości elektronowej, 4.11.
Tak otrzymane wstępne modele struktury krystalicznej udokładniano metodą Rietvelda, przy
użyciu programu Jana2006 [395]. Tło modelowano za pomocą wielomianów Legendra (co najmniej
20 członów), a refleksy opisywano funkcją pseudo-Voigta [384] obliczając funkcję dla zakresu
równego 12 szerokościom połówkowym. Do opisu asymetrii sygnałów używano funkcji BeraraBaldinozziego, zwykle o 4 członach. Dla zapewnienia fizyczności modelu konieczne było stosowanie
więzów częściowo usztywniających niektóre kąty i odległości międzyatomowe (zwłaszcza dla
atomów wodoru). Parametry przemieszczenia atomu (ADP, ang. atomic displacement parameter)

udokładniano izotropowo, przyjmując dla atomów wodoru wartości 1,2 – 1,5 raza większe niż dla
atomu do którego był przyłączony (model sztywnego unoszenia, ang. riding model).
Przed wysłaniem udokładnionej struktury krystalicznej do bazy w formacie CIF, plik był
edytowany i sprawdzany przy pomocy oprogramowania Publcif (IUCr). Do wizualizacji struktur
krystalicznych stosowane były następujące programy: Vesta [396], Mercury [397], Crystal Maker
[398], Materials Studio [399], Powder Cell [400].
4.9 Analiza termograwimetryczna (TGA) i kalorymetryczna (DSC) połączona z analizą
wydzielanych gazów (EGA)
Jednoczesna analiza termograwimetryczna i różnicowa kalorymetria skaningowa połączona z
analizą wydzielanych gazów (z zastosowaniem spektrometrii w podczerwieni, oraz spektrometrii mas)
była używana do charakterystyki procesu rozkładu termicznego związków bogatych w wodór, oraz do
monitorowania reakcji wybranych wodorków i borowodorków z dwutlenkiem węgla. W analizie
termograwimetrycznej rejestruje się masę próbki w funkcji czasu lub temperatury, najczęściej liniowo
zależnej od czasu:
(+? =

A

+ B+,

(3.1),

gdzie T – temperatura próbki w czasie t od rozpoczęcia pomiaru, T0 – początkowa temperatura próbki,
φ – szybkość ogrzewania. Większa szybkość ogrzewania na ogół zwiększa czułość detekcji efektów
cieplnych, natomiast wyraźnie zmniejsza rozdzielczość. Różnicowa kalorymetria skaningowa polega
na pomiarze różnic strumienia cieplnego (szybkości przepływu energii w postaci ciepła) pomiędzy
tyglem próbką badaną a tyglem odniesienia, co pozwala na wyznaczanie efektu cieplnego procesu.46
Techniki te umożliwiają detekcję przejść fazowych oraz przemian chemicznych zachodzących
podczas zmian temperatury (najczęściej ogrzewania), choć możliwe są także pomiary izotermiczne
(badanie obejmujące kilka etapów stałotemperaturowych). Na podstawie ubytku masy, oraz
charakterystyki

stałych

i

gazowych

produktów

rozkładu

z

użyciem

różnych

technik

eksperymentalnych, można opisać procesy fizykochemiczne, jakie zachodzą podczas rozkładu
termicznego. Efekty cieplne poszczególnych stadiów badanego procesu wyznacza się oznaczając pole
powierzchni sygnału DSC. Należy zaznaczyć, że nie są to entalpie standardowe przemian, co jest
spowodowane następującymi czynnikami:
46

Różnicowe kalorymetry skaningowe dokonujące pomiarów różnicy strumienia cieplnego pomiędzy próbką
badaną a próbką odniesienia są częściej spotykane; oprócz nich stosuje się również kalorymetry DSC mierzące
moc konieczną do utrzymania identycznej temperatury próbki mierzonej i referencyjnej w dwóch piecach o
takiej samej konstrukcji.
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– temperatura próbki zwykle nie jest stała podczas pomiaru efektu cieplnego; wyznaczony efekt
cieplny może zależeć od szybkości zmian temperatury zwłaszcza, jeśli sygnał DSC pochodzi od kilku
procesów obserwowanych w wąskim zakresie temperatur;
– próbki często są mieszaninami różnych substancji;
– trudno jest stworzyć warunki równowagi termodynamicznej, zwłaszcza, jeśli w procesie rozkładu
termicznego wydzielają się różne gazy. Wykonywanie pomiarów w atmosferze mieszaniny gazów o
składzie równowagowym dla danej temperatury jest praktycznie niemożliwe. W przypadku rozkładu
termicznego związków bogatych w wodór pomiary TGA/DSC/EGA są przeprowadzane przy
ustalonym przepływie gazu obojętnego (najczęściej Ar lub He), H2,47 lub dynamicznej próżni.
Dokładniejsza interpretacja wyników pomiarów TGA/DSC wykonanych dla kilku różnych szybkości
ogrzewania pozwala na przybliżone wyznaczenie energii aktywacji, natomiast na podstawie kształtu
piku DSC (w przypadku braku nakładających się procesów – niezależnym od szybkości ogrzewania)
można wnioskować o rzędzie reakcji. Zależności tego typu zostaną omówione na przykładzie danych
doświadczalnych dotyczących rozkładu Y(BH4)3, podrozdz. 5.5.

Rys. 4.3. Aparatura TGA/DSC sprzężona ze spektrometrem w podczerwieni oraz spektrometrem mas.
47

Zastosowanie H2 jako gaz nośny, choć w przypadku rozkładu termicznego z wydzielaniem czystego wodoru
zbliża układ do równowagi termodynamicznej, uniemożliwia detekcję wydzielanego H2 za pomocą spektrometrii
mas. Wtedy sygnał odpowiadający jonowi H2+ (m/z = 2) jest na tyle intensywny, ze trudna jest obserwacja
małych ilości wodoru wydzielającego się z niewielkiej (kilka – kilkanaście mg) próbki.

Pomiary TGA/DSC zostały wykonane z użyciem przyrządu STA 409 PG firmy Netzsch,
Rys. 4.3, przy stałym przepływie Ar 50 lub 70 ml min−1. Próbki, o masie ok. 5 – 15 mg, umieszczane
były w wyprażonych uprzednio tygielkach z pokrywką wykonanych z Al2O3. Przenoszenie tygielków
pomiarowych z próbkami z komory rękawicowej do przyrządu odbywało się w zamkniętych
pojemnikach. Minimalny kontakt próbki z powietrzem był możliwy wyłącznie za pośrednictwem
niewielkiego otworku w pokrywce tygla do odprowadzania wydzielonych gazów (średnica ok. 0,1
mm) podczas umieszczania tygielka w przyrządzie. Następnie przepłukiwano piec TGA/DSC poprzez
kilkukrotne odpompowywanie z niego gazów i zastępowanie ich argonem o czystości 99,9999% obj.
Gazowe produkty rozkładu termicznego były transferowane za pomocą kapilary kwarcowej do
spektrometru mas QMS 403 C firmy Pfeiffer Vacuum, oraz rurki teflonowej do przepływowej kuwety
gazowej spektrometru podczerwieni Vertex 80v firmy Bruker. Obie linie transferowe, oraz kuweta
spektrometru IR były ogrzewane do 200 oC, żeby uniknąć kondensacji lotnych produktów rozkładu.
Typowy zakres stosowanych szybkości ogrzewania to 1 – 20 oC min−1. Aby otrzymać pośrednie
produkty rozkładu termicznego, badana substancja była ogrzewana do określonej temperatury z
szybkością 1 – 10 oC min−1, a następnie chłodzona za pomocą systemu chłodzenia pieca ciekłym
azotem z nominalną szybkością 40 – 50 oC min−1.
4.10

Skaningowa mikroskopia elektronowa

Do charakterystyki morfologii wybranych próbek oraz składu pierwiastkowego w różnych
obszarach próbek został użyty skaningowy mikroskop elektronowy LEO 435VP firmy Zeiss
zintegrowany z mikrosondą elektronową EDS (ang. energy-dispersive spectroscopy) firmy Roentec.
Mikrosonda EDS wykrywa charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie, dzięki czemu możliwe
jest ilościowe ustalenie składu próbki (nawet do 0,1% atomowego). Przyrząd umożliwia identyfikację
pierwiastków cięższych od Be, jednak rezultaty analizy ilościowej dla pierwiastków lżejszych niż F są
bardzo niepewne. Pomiary zostały wykonane przez dr Michała Grdenia; mikroskop elektronowy
wchodzi w skład Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego Wydziału Chemii UW.
4.11

Pomiary pojemności cieplnej

Pomiary pojemności cieplnej w funkcji temperatury pozwalają na identyfikację różnego rodzaju
przejść fazowych. Pomiary w zakresach temperatur 2 – 300 K, oraz 300 – 400 K zostały wykonane dla
kilku wybranych próbek przy użyciu uniwersalnego urządzenia do pomiarów fizycznych, PPMS firmy
Quantum Design, Rys. 4.4.
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Rys. 4.4. Uniwersalne urządzenie do pomiarów fizycznych w funkcji temperatury i pola
magnetycznego – Physical Properties Measurement System (PPMS) firmy Quantum Design.
W przyrządzie tym niewielką próbkę umieszcza się na platformie (3 x 3 mm) zawieszonej na 4 parach
cienkich drutów metalowych, pełniących rolę przewodników cieplnych oraz elektrycznych
(zasilających termopary i grzejniki platformy), a następnie uzyskuje się wysoką próżnię w komorze
pomiarowej. Powoduje to ograniczenie transferu energii z platformy do komory pomiarowej
praktycznie do przewodzenia ciepła przez druciki ze stopu Au-Pd; w niskich temperaturach transfer na
skutek promieniowania można zaniedbać. W zastosowanej aparaturze pojemność cieplna jest
mierzona za pomocą metody relaksacyjnej. W metodzie tej określona ilość energii jest przekazywana
do próbki za pomocą grzejników znajdujących się na platformie, co powoduje wzrost temperatury
próbki. Następnie ogrzewanie jest wyłączane a temperatura próbki spada, osiągając stopniowo
temperaturę komory pomiarowej. Pojemność cieplna próbki jest obliczana dzięki dopasowaniu do
spadku temperatury próbki w czasie odpowiedniej funkcji dwuwykładniczej i odjęciu krzywej
korekcyjnej.
Aby zminimalizować czas kontaktu z powietrzem, próbki były owinięte w folię aluminiową o
znanej masie48 i odważane w atmosferze Ar.
4.12

Obliczenia z użyciem metod teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT)

Metody obliczeniowe oparte na teorii funkcjonału gęstości elektronowej (DFT) zostały w
niniejszej pracy użyte jako metody pomocnicze w ustalaniu budowy krystalicznej niektórych
48

Wcześniej wykonano kalibrację dla folii aluminiowej zwiniętej w taki sam sposób oraz cienkiej warstwy
smaru przewodzącego ciepło.

substancji. Zgodnie z twierdzeniami Hohenberga-Kohna [401], gęstość elektronowa, będąca funkcją
trzech zmiennych,49 niesie taką samą informację o układzie, jak funkcja falowa zależna od 4 N
zmiennych (N – ilość elektronów w układzie, założono ustalone położenia jąder atomowych); energia
elektronowa, będąca funkcjonałem gęstości elektronowej, spełnia zasadę wariacyjną, osiągając
minimum dla gęstości elektronowej stanu podstawowego układu. W obliczeniach DFT stosuje się
koncepcję Kohna-Shama [402], zgodnie z którą rozważa się hipotetyczny układ nie oddziałujących
elektronów, poruszających się w polu zewnętrznym będącym sumą potencjałów jednoelektronowych:
potencjału kulombowskiego jąder atomowych i gęstości elektronowej, ρ, oraz tzw. potencjału
wymienno-korelacyjnego (zależnego od ρ). Potencjał wymienno-korelacyjny jest skonstruowany tak,
aby rozwiązanie (jednoelektronowych) równań Kohna-Shama prowadziło do dokładnej gęstości
elektronowej stanu podstawowego. Stąd całkowita energia elektronowa w metodzie Kohna-Shama jest
równa:

E[ ρ ] = T0 [ ρ ] + Vne [ ρ ] + Vee [ ρ ] + E xc [ ρ ]

(3.2),

gdzie T0 – energia kinetyczna nieoddziałujących elektronów, Vne , Vee – energie elektrostatycznego
oddziaływania odpowiednio, między jądrami i elektronami, oraz pomiędzy elektronami, E xc – energia
wymienno–korelacyjna, zawierająca oprócz energii efektów korelacji kulombowskiej i wymiennej
także poprawkę do energii kinetycznej niezależnych elektronów (korelacyjna energia kinetyczna).
Energię wymienno-korelacyjną najczęściej opisuje się: przybliżeniem lokalnej gęstości elektronowej
(LDA, ang. local density approximation), przybliżeniem gradientowym (np. GGA, ang. generalised
gradient approximation), lub też przybliżeniami hybrydowymi, stanowiącymi kombinację różnego
typu podejść, również z parametrami empirycznymi (np. B3LYP) [403].
W metodzie Kohna-Shama funkcję falową, z której oblicza się gęstość elektronową, przybliża się za
pomocą N-elektronowej funkcji mającej postać wyznacznika Slatera; orbitale molekularne dogodnie
jest przy tym konstruować jako kombinację liniową funkcji bazy (orbitali atomowych). W
obliczeniach dla ciała stałego jako funkcje bazy najczęściej stosuje się fale płaskie o periodyczności
ik⋅ R
):
sieci krystalicznej (z dokładnością do czynnika fazowego, e

49

Gęstość elektronowa w punkcie r dla układu N – elektronowego opisanego funkcją falową Ψ jest definiowana

jako:

C(D? = E ∑

J K7

G HI HIL … HIN |Ψ(D , Q , D , Q , … , DN , QN ?| ,

gdzie

τi

oznacza

współrzędne

przestrzenne, ri, oraz współrzędną spinową, σi, i–tego elektronu.
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ψ ( k, r ) =

1 ik ⋅ R
e
V

(3.3),

gdzie V – objętość kryształu, k – wektor falowy, numerujący stany elektronowe w krysztale
(przyjmuje wartości zawarte w pierwszej strefie Brillouina), R = n1a1 + n2a2 + n3a3, ai – wektory
translacji sieci. Do ścisłego opisu potrzebna jest nieskończona liczba wektorów k i R; w praktyce
liczba funkcji bazy jest zdeterminowana przez wartość energii kinetycznej odcięcia (ang. cutoff
energy), którą dobiera się tak, aby do obliczeń brane były funkcje najbardziej istotne z fizycznego
punktu widzenia. Energię i inne właściwości oblicza się dla wybranych wektorów k (tzw. punktów k,
zwykle 1-100, w zależności od dokładności obliczeń i symetrii komórki elementarnej), generowanych
przy użyciu schematu zaproponowanego przez Monkhorsta i Pack’a [404, 405].
W celu skrócenia obliczeń, elektrony powłok wewnętrznych (rdzenia atomowego) opisuje się za
pomocą pseudopotencjałów. Najczęściej używa się pseudopotencjałów zachowujących normalizację
(ang. norm conserving) [200, 201] lub ultramiękkich Vanderbilta [227]. Obliczenia prowadzi się
metodą pola samouzgodnionego (SCF), aż do różnicy energii pomiędzy iteracjami nieprzekraczającej
zadanej wartości.
Obliczenia energii oraz optymalizaca położeń atomów w komórce elementarnej wykonywane
były z w programie VASP (Vienna ab initio simulation package) [406]. Do opisu energii wymiennokorelacyjnej użyto metody gradientowej, GGA, z funkcjonałem PBE. Jako funkcje bazy zastosowano
fale płaskie o energii odcięcia 520 – 600 eV; elektrony powłok wewnętrznych opisano
pseudopotencjałami ultramiękkimi Vanderbilta. Siatka punków k miała gęstość ok. 0,1 Å–1;
wymagana zbieżność energii elektronowej to 10–6 eV (SCF). Optymalizację geometrii prowadzono
wykorzystując algorytm gradientu sprzężonego, zapewniający szybką zbieżność położeń atomów.
Optymalizację

położeń

atomów

prowadzono

dla

eksperymentalnych

wymiarów

komórek

elementarnych (z dyfrakcji proszkowej, PXD); w niektórych przypadkach optymalizowano również
wielkość komórki elementarnej. Wymagana zbieżność sił działających na każdy atom wynosiła
0,01 eV Å−1.
W celu sprawdzenia stabilności dynamicznej oraz jako pomoc w rozwiązywaniu struktury
krystalicznej

z

danych

eksperymentalnych

dla

proponowanej

przeze

mnie

struktury

wysokotemperaturowej odmiany Y(BH4)3 wykonałem obliczenia dyspersji fononów (częstość
fononów w funkcji wektora falowego). Obliczenia zostały wykonane w programie PHONON,
autorstwa prof. K. Parlińskiego [407], dla struktur uprzednio zoptymalizowanych w programie VASP.
Optymalizacja geometrii przed obliczeniami fononowymi była przeprowadzana z większą
dokładnością; wymagana zbieżność SCF wynosiła 10–7 eV. Program PHONON wykorzystuje metodę
odpowiedzi liniowej (ang. linear response method) [408]. Metoda ta opiera się na rachunku zaburzeń,

przy czym zaburzenie stanowi niewielka zmiana (wychylenie) pozycji atomów. Do obliczeń
stosowano pojedyncze komórki elementarne, aby uzyskać rozwiązania w znacznie krótszym czasie
(nawet kosztem nieznacznego spadku dokładności).
Obliczenia przeprowadzane były na klasterach komputerowych Halo i Halo2 należących do
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW.
Programy VASP i PHONON wchodziły w skład pakietu obliczeniowego MedeA.
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WYNIKI WŁASNE

Znaczna część materiału przedstawionego w dalszych rozdziałach niniejszej pracy została
opublikowana w czasopismach naukowych [409,410,411,97,434,438,435]. Należy tu zaznaczyć, że
pewne szczegóły interpretacyjne oraz eksperymentalne przedstawione poniżej mogą się nieznacznie
różnić od opisanych w publikacjach. Wynika to z rozwoju autora pracy, a przede wszystkim z
poszerzania się zakresu znanych faktów na tym niezwykle szybko rozwijającym się polu badań, co
umożliwia ponowną interpretację niektórych danych doświadczalnych.

5. Borowodorek itru
5.1

Próby opracowania nowych metod syntezy czystego, niesolwatowanego Y(BH4)3
Jak już wspomniano w podrozdziale 3.7.2, stosowane uprzednio metody syntezy kompleksów

borowodorkowych itru prowadziły do związków trwale solwatowanych tetrahydrofuranem. Obecność
cząsteczek rozpuszczalnika dyskwalifikuje materiał jako magazyn wodoru, ze względu na bardzo
znaczne obniżanie zawartości czynnego wodoru50 oraz zanieczyszczenie wydzielonego wodoru parami
rozpuszczalnika. Stąd pojawiła się konieczność opracowania metod syntezy Y(BH4)3 bez użycia
rozpuszczalników mogących koordynować kation itru, lub też wyeliminowania rozpuszczalnika w
syntezie przeprowadzanej w ciele stałym poprzez wysokoenergetyczne mielenie.
Próby syntezy borowodorku itru zainicjowałem reakcjami przeprowadzanymi w aprotycznych
rozpuszczalnikach organicznych. Metody syntezy z użyciem rozpuszczalników dają bardziej
powtarzalne rezultaty, a także są łatwiej skalowalne do produkcji przemysłowej niż metody
mechanochemiczne. Natomiast, wadą procesów, w których stosuje się rozpuszczalniki jest zwykle
konieczność utylizacji większej ilości odpadów, gdyż nie zawsze rozpuszczalniki można z nich łatwo
odzyskać. Rozpuszczalniki aprotyczne są wymagane z powodu łatwości rozkładu borowodorków przy
kontakcie z kwasami:
2 BH4− + 2 H+ → B2H6↑ + 2 H2↑

(5.1).

Kwasowość wody jest wystarczająca do zajścia tej reakcji w sposób gwałtowny; jedynie dla
nielicznych borowodorków (LiBH4, NaBH4) hydroliza jest w tych warunkach powolna (zwłaszcza w
niskiej temperaturze w roztworach alkalicznych). B2H6 reaguje następnie z wodą tworząc kwas
borowy (lub borany w alkalicznych roztworach):
B2H6 + 6 H2O → 2 H3BO3 + 6 H2↑

(5.2).

Ponieważ pragnąłem uniknąć pracy ze związkami bardzo toksycznymi i niebezpiecznymi, nie
stosowałem ścieżek syntezy z wykorzystaniem B2H6 i Al(BH4)3.
Produkty poniżej opisanych reakcji nie zawsze były w pełni identyfikowane, główny nacisk kładziono
na stwierdzenie, choćby śladowej, obecności Y(BH4)3.
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Wodoru, który może być łatwo uwolniony w rozkładzie termicznym.
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5.1.1

Reakcje w tetrahydrofuranie
Pracę laboratoryjną rozpocząłem od powtórzenia syntezy przeprowadzonej przez Kravchenkę

et al. [368]:
YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl

(5.3).

Reakcję (5.3) prowadziłem w tetrahydrofuranie (suszonym nad sodem), do zawiesiny YCl3 w THF
[412] dodając roztwór LiBH4 w tym rozpuszczalniku i mieszając przez 12 godz. Zaobserwowałem
przy tym wydzielanie się pewnej ilości gazu, prawdopodobnie H2 lub B2H6. Próby sublimacji
próżniowej oczekiwanego produktu (solwatowanego Y(BH4)3), po odparowaniu rozpuszczalnika,
zakończyły się niepowodzeniem.
Zmiana substratu zawierającego itr nie wpłynęła na zmianę zachowania się układu. Usiłując
przeprowadzić reakcję:
Y(OC4H9)3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiOC4H9

(5.4),

a następnie odparować rozpuszczalnik i przesublimować oczekiwany produkt również odniosłem
niepowodzenie.
W wyniku reakcji (5.3) i (5.4), powtarzanych kilkukrotnie, po odparowaniu rozpuszczalników pod
próżnią (48 godz.) otrzymywano oleiste produkty, które trudno było zestalić nawet w -30 oC.
Ponieważ wstępne wyniki nie zachęcały do dalszych badań, zrezygnowałem z prób syntezy
Y(BH4)3 w rozpuszczalnikach zawierających w swych cząsteczkach atom(y) tlenu i jeszcze silniej
koordynujące atomy azotu.
5.1.2

Reakcje z udziałem organicznych prekursorów anionu BH4−
Organiczne prekursory jonu BH4− zostały wybrane ze względu na rozpuszczalność w wielu

rozpuszczalnikach niezawierających tlenu i azotu. Oczekiwane produkty uboczne również są łatwo
rozpuszczalne w rozpuszczalnikach słabo koordynujących, zatem powinny dać się w łatwy sposób
usunąć.
5.1.2.1 YX3 + (n-C4H9)4NBH4 (TBAB), X = Cl, F
Borowodorek tetrabutyloamoniowy (TBAB, ang. tetrabutylammonium borohydride) świetnie
rozpuszcza się w rozpuszczalnikach nieeterowych (np. w dichlorometanie) i jest stosowany do
redukcji różnorodnych związków organicznych, jako zamiennik dla LiBH4 i NaBH4 [413].
Usiłowałem zastosować ten związek do syntezy borowodorku itru, zgodnie z oczekiwanym
równaniem reakcji:
YX3 + 3 (n-C4H9)4NBH4 → Y(BH4)3 + 3 (n-C4H9)4NX, X = Cl, F

(4.5).

Reakcję (5.5) próbowałem przeprowadzić w temperaturze pokojowej poprzez kilkunastogodzinne
intensywne mieszanie zawiesiny (lub roztworu) substratów w dichlorometanie, a dla YCl3 także w nheksanie. W przypadku reakcji w dichlorometanie rozpuszczalnik był odparowywany pod próżnią bez
oddzielania osadu od roztworu; dla reakcji poprowadzonej w n-heksanie odsączyłem osad (mający w
tym wypadku większą objętość) i oddzielnie zbadałem osad, oraz przesącz po odparowaniu
rozpuszczalnika.

Do

przeprowadzenia

reakcji

(5.5)

wykorzystałem

również

proces

mechanochemiczny, mieląc YCl3 z TBAB przez 15 minut.

Rys. 5.1. Oscylacyjne widma absorpcyjne w podczerwieni dla: B – produktu reakcji YCl3 + TBAB (1 :
3,15 mol) w CH2Cl2; C – produktu reakcji YCl3 + TBAB (1 : 3,15 mol) w n-C6H14 – przesącz po
odparowaniu, nieprzereagowany TBAB; D – produktu reakcji YCl3 + TBAB (1 : 3,15 mol) w n-C6H14 –
osad; A – YCl3 mielonego przez 15 min. z TBAB (1 : 3,15 mol). Dla porównania przedstawiono również
widma substratu, TBAB, oraz pożądanego produktu, Y(BH4)3. Liniami przerywanymi oznaczono pasma
absorbcji charakterystyczne dla drgań rozciągających B-H, oraz deformacyjnych H-B-H grup BH4− w
Y(BH4)3.
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Produkty reakcji badałem za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz dyfrakcji
proszkowej, próbując wykryć w nich Y(BH4)3; wyniki pomiarów dla wybranych układów zostały
przedstawione na Rys. 5.1 i 5.2. Produkty reakcji YCl3 wizualnie różniły się od substratów (miały
postać bardzo drobnego osadu, o objętości znacznie mniejszej niż na początku reakcji), w odróżnieniu
od produktów reakcji YF3, które wizualnie nie uległy zmianie w porównaniu z substratami i nie
zostały scharakteryzowane.

Rys. 5.2. Dyfraktogramy proszkowe (CuKα) dla: A – YCl3 mielonego przez 15 min. z TBAB (1 : 3,15 mol);
D – produktu reakcji YCl3 + TBAB (1 : 3,15 mol) w n-C6H14 – osad; B – produktu reakcji YCl3 + TBAB (1 :
3,15 mol) w CH2Cl2; dla porównania przedstawiono również dyfraktogramy substratu, TBAB, oraz
pożądanego produktu, Y(BH4)3. Gwiazdką (*) oznaczono refleks pochodzący od LiCl.
Na podstawie przedstawionych powyżej pomiarów widm IR i pomiarów PXD można
stwierdzić, że TBAB reaguje z YCl3 zarówno w dichlorometanie (B), w n-heksanie (C, D), jak i
podczas mielenia bez obecności rozpuszczalnika (A). Wśród produktów reakcji nie udało się
wykryć oczekiwanego Y(BH4)3, układy te nie były więc badane dalej w kontekście otrzymywania
tej substancji. Otrzymane produkty są jednak istotne dla zrozumienia przebiegających tu reakcji. Jak

zostanie to omówione w dalszej części pracy, pojawiające się dla produktów A, D, B drgania
rozciągające B-H o liczbie falowej powyżej 2400 cm−1 świadczą o istnieniu terminalnego wiązania BH, obecnego w borowodorkach cząsteczkowych, np. w anionie [Y(BH4)4]−. Warto też zauważyć, że
produkty reakcji mechanochemicznej (A) są praktycznie identyczne z nierozpuszczalnymi produktami
reakcji przeprowadzanej w rozpuszczalniku węglowodorowym (D). Natomiast w przypadku użycia
dichlorometanu jako środowiska reakcji, produkty są odmienne, choć również najprawdopodobniej
zawierają terminalne wiązanie B-H. Niemożność wykrycia YCl3 oraz obecność nieprzereagowanego
TBAB (użytego w 5% nadmiarze) może świadczyć o tym, że stechiometria zachodzących reakcji to
TBAB : YCl3 ≤ 3 : 1, a produkty to odmiany polimorficzne opisywanego w rozdz. 8
[(C4H9)4N][Y(BH4)4], lub też podobne związki z niektórymi grupami BH4− podstawionymi Cl−.
5.1.2.2 YH3-x + R3NBH3, R = -CH3, -C2H5
Innymi badanymi substratami używanymi do syntezy borowodorków były kompleksy BH3 z
trimetyloamina i trietyloaminą. Pragnąłem przeprowadzić reakcję:
YH3-x + 3 R3NBH3 → Y(BH4)3 + 3 R3N, R = -CH3, -C2H5, x ≈ 0,3

(5.6).

W tym celu zawiesinę YH3-x51 i R3NBH3 (wziętym z 5-10% nadmiarem) w osuszonym
dichlorometanie intensywnie mieszałem w temperaturze pokojowej przez kilkanaście godzin,
produkty analizowałem po odparowaniu rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Prowadziłem
również reakcję bez użycia rozpuszczalnika, wygrzewając substraty zamknięte w reaktorach z PTFE
umieszczonych w autoklawach monelowych (stop Ni, Cu z domieszką Co) w 100 oC52 przez 16 h.
Uzyskany stop był homogenizowany poprzez utarcie w moździerzu agatowym. Widma oscylacyjne
produktów zostały przedstawione na Rys. 5.3. W przedstawionych widmach absorpcyjnych w
podczerwieni nie ma widocznych pasm absorpcji grupy BH4− z Y(BH4)3, a same widma są sumą widm
substratów. Świadczy to o braku reakcji w opisanych warunkach, dlatego reakcje
wykorzystujące kompleksy boranu nie były dalej badane.

51

Wodorek itru, o składzie YH2,5-3, został zsyntezowany z pierwiastków przez mgr. R. V. Genovę i K. J.
Fijałkowskiego.

52

Tt dla (CH3)3NBH3 i (C2H5)3NBH3 to, odpowiednio: 92-94 oC i -4 oC, według danych producenta, firmy
Sigma-Aldrich, www.sigmaaldrich.com.
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Rys. 5.3. Oscylacyjne widma absorpcyjne w podczerwieni dla: E – produktu reakcji YH3-x z (CH3)3NBH3
(1 : 3,15 mol) w CH2Cl2; F – produktu reakcji YH3-x w stopionym (CH3)3NBH3 (1 : 3,3 mol); G – produktu
reakcji YH3-x w stopionym (C2H5)3NBH3 (1 : 3,3 mol). Przedstawiono także widma substratów oraz
pożądanego produktu, Y(BH4)3.
5.1.3

Reakcje mechanochemiczne prostych związków nieorganicznych. Charakterystyka

otrzymanego Y(BH4)3
Równolegle z próbami otrzymania Y(BH4)3 w roztworach lub stopach, badałem możliwości
syntezy

tej

substancji

z

wykorzystaniem

procesów

mechanochemicznych.

Mielenie

wysokoenergetyczne (30 min. – 2 godz.) zostało wykonane dla czterech kombinacji substratów:
YX3 + 3 MBH4 → Y(BH4)3 + 3 MX; X = Cl, F; M = Li, Na

(5.7).

Bardzo dobrze zhomogenizowane produkty mielenia były analizowane za pomocą spektroskopii
oscylacyjnej w podczerwieni oraz dyfrakcji proszkowej promieniowania rentgenowskiego,
Rys. 5.4., 5.5.

Rys. 5.4. Oscylacyjne widma absorpcyjne dla produktów reakcji: H – LiBH4 + LiF3; I – NaBH4 + YF3; J –
LiBH4 + YCl3 prowadzącej do Y(BH4)3; K – NaBH4 + YCl3. Pasma absorpcji charakterystyczne dla grupy
BH4− w Y(BH4)3 zaznaczono liniami przerywanymi; pasma pochodzące od niezidentyfikowanych
zanieczyszczeń organicznych (K) oznaczono gwiazdką (*).
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Rys. 5.5. Dyfraktogramy proszkowe (CuKα) dla produktów mielenia YX3 z MBH4: H – YF3 + LiBH4, I – YF3
+ NaBH4, J – YCl3 + LiBH4 – refleksy pochodzą wyłacznie od Y(BH4)3 i LiCl, K – YCl3 + NaBH4. W celu
łatwiejszego porównania usunięto tło.
Wyniki uzyskane za pomocą obu tych metod (FTIR, PXD) wzkazują na zajście reakcji
prowadzącej do oczekiwanych produktów (LiCl i nieznanego związku zawierającego wiązania
B-H, później zidentyfikowanego jako Y(BH4)3) jedynie dla YCl3 mielonego z LiBH4, w
pozostałych przypadkach w próbkach można wykryć nieprzereagowane substraty.
Co ciekawe, w przypadku YF3 mielonego z LiBH4 lub NaBH4 na dyfraktogramach widoczne są
refleksy pochodzące od obu substratów, natomiast dla YCl3 mielonego z NaBH4 bez obróbki
produktów mielenia obserwuje się refleksy od NaBH4, oraz kilka bardzo słabych, szerokich sygnałów
(najlepiej widoczny przy 2θ ≈ 14 o Rys. 5.5 K).53 Obserwacje te zostały wyjaśnione niedawno poprzez
tworzenie się, wspomnianego wcześniej, złożonego chlorko-borowodorku, NaY(BH4)2Cl2 [289]. W
szeregu reakcji zachodzących w tym złożonym układzie sumaryczna stechiometria YCl3 : NaBH4 jest
bliska 1 : 1,5, stąd w próbkach badanych przeze mnie, gdzie YCl3 : NaBH4 = 1 : 3,15, pozostaje
53

W widmie FTIR próbki K pojawia się pasmo absorpcji przy ok. 1200 cm−1, nieobecne w NaBH4 ani YCl3;
nieco bardziej subtelnym zmianom ulegają też pasma drgań rozciągających wiązań B-H, widoczne w zakresie
ok. 200-2500 cm−1. W przypadku YF3 mielonego z LiBH4 i NaBH4 nie zaobserwowałem takich zmian w
stosunku do widm substratów.

nadmiar NaBH4.54 Autorzy pracy [289] również zaobserwowali bardzo słabe, szerokie refleksy
pochodzące od produktów reakcji mechanochemicznej, jednak udało się im znacznie poprawić
krystaliczność próbki na skutek wygrzewania, przez co możliwa była pełna identyfikacja produktów.
Wszystkie refleksy na dryfraktogramie, Rys. 5.5 J, można było zidentyfikować jako należące
do LiCl i fazy krystalizującej w układzie regularnym, a = 10,862 Å. Objętość ta odpowiada
oszacowanej objętości

8 cząsteczek Y(BH4)3. Posiadając dobrej jakości dane dyfrakcyjne dla

Y(BH4)3, usiłowałem rozwiązać strukturę krystaliczną tej substancji. Próby te zostały jednak
zarzucone, ze względu na ukazanie się publikacji konkurencyjnej grupy badawczej zawierającej opis
syntezy Y(BH4)3 zastosowaną przeze mnie metodą mechanochemiczną, oraz struktury krystalicznej tej
substancji, rozwiązanej na podstawie synchrotronowych danych dyfrakcyjnych [414]. Struktura
Y(11BD4)3 była później udokładniana przez inną grupę badawczą na podstawie proszkowej dyfrakcji
neutronowej [415]. Y(BH4)3 otrzymywany w wyniku syntezy mechanochemicznej w temperaturze
pokojowej krystalizuje w układzie regularnym, grupa przestrzenna Pa-3, a = 10.8522(7) Å, Rys. 5.6.
Struktury krystaliczne obu znanych form polimorficznych Y(BH4)3 zostaną dokładniej omówione w
dalszej części pracy.

Rys. 5.6. Struktura krystaliczna Y(BH4)3 otrzymywanego w syntezie mechanochemicznej w
temperaturze pokojowej [415]. Niebieski – Y, biały – H, zielony – B.
Ze względu na łatwe otrzymywanie oczekiwanego produktu, dokładniej badałem wyłącznie
reakcję:

54

Śliślej, jest to roztwór stały, Na(BH4)1-xClx, x ≈ 0,2 [289].
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YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl

(5.8).

Aby zaszła reakcja (5.8) konieczne jest mielenie substratów z wykorzystaniem znacznej energii
kinetycznej elementu mielącego (dysku stalowego). Choć dokładne ucieranie substratów w
moździerzu agatowym powoduje pewne zmiany w widmie FTIR w stosunku do wyjściowego LiBH4,
nie można wykryć pasm absorpcji pochodzacych od Y(BH4)3, Rys. 5.7, 5.8. W Tabeli 5.1 zestawione
są najbardziej intensywne pasma absorpcji w podczerwieni dla Y(BH4)3, oraz jego prekursorów.

Rys. 5.7. Widma oscylacyjne w podczerwieni: J – produktu reakcji mechanochemicznej YCl3 z LiBH4 (1 :
3,15); L – YCl3 utarte w moździerzu z LiBH4 (ok. 1 : 3,5); LiBH4 (substrat). YCl3 nie ma w pokazanym
zakresie żadnych pasm absorpcji. Zaznaczono (*) pasma zginające H-O-H od niewielkiej ilości wody.
Tabela 5.1 Najbardziej intensywne pasma absorpcji w podczerwieni dla Y(BH4)3 i jego prekursorów
[cm−1]; ν B-H – drgania rozciągające wiązań B-H; δ BH4 – drgania deformacyjne grupy BH4−.

YCl3 + LiBH4 zmielony
– Y(BH4)3
2304
2275

1212
1128

YCl3 + LiBH4 utarty

LiBH4

2382

2386

2291

2295

2224

2224

ν B-H

1241
1124
1093

1127

δ BH4

Rys. 5.8. Widma ramanowskie: J – produktu reakcji mechanochemicznej YCl3 z LiBH4 (1 : 3,15); L – YCl3
utarty ręcznie w moździerzu z LiBH4 (ok. 1 : 3,5). Linia zielona lasera Ar/Kr, λ = 514,5 nm.
Reakcja (5.8) przeprowadzana mechanochemicznie w ciągu 1 godz. charakteryzuje się bardzo
wysokim stopniem przereagowania. Na dyfraktogramie, Rys. 5.5 J, brak jest refleksów pochodzących
od substratów natomiast w widmie FTIR obecne są jedynie bardzo słabe sygnały pochodzące od
użytego w 5% nadmiarze LiBH4. Ponadto w widmie CP MAS

89

Y NMR został wykryty wyłącznie

jeden sygnał, co świadczy o znacznej zawartości atomów itru mających jeden rodzaj otoczenia
chemicznego, Rys.5.23. Analiza składu produktów mielenia YCl3 + LiBH4 (próbka J), wykazała
zawartość wagową LiCl 49,0%, co jest wynikiem niemal identycznym z zawartością obliczoną na
podstawie początkowego składu próbki, 48,8%, Rys. 5.9.
Zawartość wagowa wodoru według analizy elementarnej, 4,74%, dobrze zgadza się z
wartością oczekiwaną, 4,81%, natomiast oznaczona zawartość chloru, 35,58%, jest wyraźnie zaniżona
w stosunku do wartości obliczonej na podstawie początkowego składu próbki, 40,30%. Może być to
spowodowane reakcją próbki z wigocią atmosferyczną podczas jej przygotowywania do analizy,
wykonywanego bez osłony gazu obojętnego, lub też niecałkowitym rozkładem próbek podczas
przeprowadzania analizy, oraz ograniczenia metody Schönigera.
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Rys. 5.9. U góry: zmierzony (punkty) i wygenerowany (linie) dyfraktogram dla próbki J, YCl3 + LiBH4
(1 : 3,15) mielonych przez 1 godz. Zaznaczono refleksy pochodzące od obu produktów (LiCl i Y(BH4)3).
U dołu: krzywa różnicowa dla danych eksperymentalnych i wygenerowanych na podstawie
udokładnionych parametrów obu faz (CuKα).
W celu porównania z dostępnymi danymi dla borowodorkowych kompleksów itru zostały
zmierzone widma 11B i 1H NMR w deuterowanym tetrahydrofuranie, Rys. 5.10, 5.11. W widmie 11B
(I = 3/2) Y(BH4)3, podobnie jak dla LiBH4, obserwuje się kwintet (1:4:6:4:1), jako rezultat sprzężenia
z 4 protonami (I = 1/2). Sygnał scentrowany jest przy δ ok. -33,666 ppm, przy polu niższym niż dla
LiBH4, -41,720 ppm. Stała sprzężenia spinowo-spinowego, 1H –

11

B, 2J = 82,0 Hz, a zatem blisko

odpowiedniej stałej sprzężenia w LiBH4, 81,2 Hz. Podobne stałe sprzężenia obserwowano również w
widmach NMR związku określanego jako YCl(BH4)2 · n THF55 rozpuszczonego w deuterowanym
benzenie, 2J = 84 Hz, δ = -23,2 [416] oraz Y(BH4)3 · 2 THF rozpuszczonego w deuterowanym
toluenie, 2J = 85 Hz, δ = -24,4 ppm [417].

55

Autorzy pracy [416] opisują badany związek jako Y(BH4)3, choć syntezę przeprowadzają zgodnie z metodą
opisaną w pracy [367], gdzie produkt scharakteryzowano jakoYCl(BH4)2 solwatowany THF.

Rys. 5.10. 11B NMR rozpuszczonych w deuterowanym THF: J – Y(BH4)3, niebieski; LiBH4, zielony.
Przesunięcie chemiczne, δ, względem BF3·Et2O.
Widmo protonowe posiada więcej sygnałów niż widmo

11

B NMR. Widoczne są tu sygnały od

pozostałości niezdeuterowanego THF, oraz nieznanych zanieczyszczeń (0,867 ppm, 1,267 ppm, 4,525
ppm, ostatni nie został pokazany na Rys. 5.11). Sygnał pochodzący od protonów grupy BH4− jest
rozszczepiony w związku ze sprzężeniem spinów protonów z jądrami 11B (I = 3/2) i 10B (I = 3), co
prowadzi, odpowiednio, do kwartetu i septetu (oba o jednakowych intensywnościach wszystkich
sygnałów). Z powodu znacznego poszerzenia sygnałów w widmie Y(BH4)3 sygnały nakładają się i
tylko 3 piki septetu są wyraźnie widoczne. Intensywność kwartetu jest znacznie większa niż
intensywność septetu ze względu na ponad czterokrotnie większe rozpowszechnienie

11

B niz

10

Bw

naturalnym borze (11B 80,22 %, 10B 19,78%). Stała sprzężenia spinowo spinowego 2J 1H – 10B jest ok.
trzykrotnie mniejsza niż 2J 1H – 11B, i wynosi 27,2 Hz dla LiBH4 i 26,7 Hz dla Y(BH4)3. Podobnie, jak
dla 11B NMR, środek sygnału 1H dla Y(BH4)3 (-0,168 ppm) jest przesunięty w stronę niższego pola w
porównaniu do LiBH4 (-0,516 ppm).
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Rys. 5.11. 1H NMR rozpuszczonych w deuterowanym THF: J – Y(BH4)3, niebieski; LiBH4, zielony.
Przesunięcie chemiczne, δ, względem tetrametylosilanu (TMS). Zaznaczono sygnały pochodzace od
niezdeuterowanego tetrahydrofuranu (THF) oraz nieznanych zanieczyszczeń (*).
5.1.4

Próby rozdziału Y(BH4)3 i LiCl
Uzyskany przeze mnie za pomocą reakcji mechanochemicznej borowodorek itru zawiera ok.

49% masowych LiCl, co niemal dwukrotnie obniża zawartość wodoru w produkcie, t.j. do 4,81% w

stosunku do 9,06% zawartych w czystym Y(BH4)3. Usunięcie produktu ubocznego syntezy, LiCl, jest
konieczne dla pełnego wykorzystania potencjału Y(BH4)3 jako magazynu wodoru. Usiłowałem
zastosować do tego celu dwie metody: selektywne rozpuszczanie, oraz rozdział na podstawie różnic w
gęstości obu faz.
Rozpuszczalniki eterowe (eter dietylowy, tetrahydrofuran i inne), oraz aminowe nie mogły
zostać użyte do tego celu, ze względu na tworzenie trwałych związków kompleksowych ze związkami
itru. Testowane rozpuszczalniki, związki stosunkowo niereaktywne w tych warunkach i słabo
kompleksujące: benzen, n-heksan, chloroform, dichlorometan, nie dały pozytywnych rezultatów.
Druga metoda rozdziału wykorzystuje różnice w pływalności obu faz w odpowiednio dobranej
niereaktywnej cieczy, co związane jest znaczną różnicą w ich gęstości: d Y(BH4)3 = 1,39 g cm−3,
d LiCl = 2,09 g cm−3 (obliczone ze struktury krystalicznej). Przetestowałem dwa rozpuszczalniki
organiczne o gęstości pomiędzy tymi dwiema wartościami: CCl4, d = 1,59 g cm−3, CBrCl3,
d = 2,01 g cm−3, oraz wiele mieszanin rozpuszczalników (CBrCl3 + CCl4, CBrCl3 + CH2Cl2,
heksachlorobenzen + heksafluorobenzen, n-C6H14 + N(C2F5)3), co umożliwiło płynne sterowanie
gęstością cieczy. Eksperymenty przeprowadzałem poprzez wytrząsanie w wąskich cylindrach
szklanych z kranem, co miało ułatwić pobieranie próbek. Najbardziej interesującą okazała się
mieszanina N(C2F5)3, d = 1,75 g cm−3 z n-C6H14, d = 0,659 g cm−3 w stosunku objętościowym 87 : 13,
o szacowanej gęstości 1,61 g cm−3. W roztworze tym uzyskano trwałą zawiesinę Y(BH4)3 + LiCl,
która nie rozdzielała się w ciągu kilku dni; nie pomogła również płuczka ultradźwiękowa zastosowana
w celu rozbijania krystalitów (90 min. ekspozycji na ultradźwięki). W przypadku mieszanin innych
rozpuszczalników o starannie dobieranych proporcjach, zawiesina Y(BH4)3 + LiCl po pewnym czasie
całkowicie opadała na dno, lub unosiła się na powierzchni. Wyjątek stanowiła mieszanina CBrCl3 z
CH2Cl2, d = 1,32 g cm−3 w stosunku objętościowym 1 : 1, o szacowanej gęstości 1,67 g cm−3, gdzie
zaobserwowałem podział na frakcję opadającą na dno i unoszącą się na powierzchni, jednak nie było
pomiędzy nimi istotnych różnic w zawartości obu faz, a różnica w gęstości wynikała prawdopodobnie
z reakcją z zanieczyszczeniami rozpuszczalników (obserwowano obecność dodatkowych refleksów w
dyfraktogramach, oraz pasm absorpcji wiązań C–H w widmach FTIR).
Takie zachowanie próbki wskazuje na wrośnięcie się krystalitów LiCl i Y(BH4)3 i utworzenie
przez nie proszku o pośredniej gęstości ok. 1,6 – 1,7 g cm−3. Faktycznie, choć w obrazach mieszaniny
Y(BH4)3 + LiCl56, otrzymanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) można
56

Mieszanina, której obrazy SEM otrzymano, była ogrzana chwilowo do 215 oC (nie nastąpił rozkład termiczny
Y(BH4)3), a następnie szybko ochłodzona. Procedura ta nie mogła mieć wpływu na homogenizację próbki.
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rozróżnić ziarna o różnej wielkości, jednak nie obserwuje się tu wyraźnych preferencji we względnym
rozkładzie itru i chloru, Rys. 5.12.

o

Rys. 5.12. Obrazy z mikroskopu elektronowego (SEM) mieszaniny Y(BH4)3 + LiCl ogrzanej do 215
C (5 oC min−1) i szybko ochłodzonej (40 oC min−1): a) widok ogólny próbki w dwóch miejscach; b)
rozkład stężeń (ułamka molowego) Y i Cl wzdłuż zaznaczonego odcinka.
Z powodu niepowodzeń w oczyszczaniu Y(BH4)3, wszystkie badania tej substancji, jak

również większości jej pochodnych, zostały wykonane dla próbek zawierających LiCl zgodnie ze
stechiometrią reakcji (5.8).

5.2 Rozkład termiczny Y(BH4)3
Badając proces rozkładu termicznego borowodorków, które niełatwo jest uzyskać w czystej
postaci, zwykle zakłada się, że halogenki metali alkalicznych, stanowiące częsty produkt uboczny
syntezy, są jedynie niereaktywną domieszką i nie wpływają na właściwości borowodorku [278,364].
Jednak w niektórych układach, również opisanych w dalszej części niniejszej pracy, halogenek metalu
może reagować ze stałymi produktami rozkładu, prowadząc do różnych związków zawierających jon
halogenkowy, zatem należy również brać pod uwagę taką możliwość przy interpretacji wyników
badań. W przypadku Y(BH4)3 nie stwierdzono obecności tego typu interakcji, zatem LiCl, o
temperaturze topnienia 605 oC traktuje się jedynie jako niereaktywny balast (ang. dead mass),
obniżający czynną zawartość wodoru bez wpływu na inne właściwości Y(BH4)3.
Borowodorek itru nie wykazuje oznak rozkładu podczas przechowywania w temperaturze
pokojowej. Przy ogrzewaniu w strumieniu Ar (70 ml min−1) z szybkością 10 oC min−1 rozkład
termiczny rozpoczyna się powyżej 160 oC, co uwidacznia się początkiem spadku masy i sygnału DSC,
Rys. 5.13. Temperatura ta jest bliska wartości przewidywanej na podstawie elektroujemności Paulinga
itru, 170 oC (podrozdz. 3.7.1). Rozkład termiczny Y(BH4)3 jest procesem złożonym, poniżej 500 oC
można w nim wyróżnić kilka etapów obrazowanych przez 3 endotermiczne sygnały DSC. Z
pierwszym z nich, obejmującym kilka nakładających się procesów w zakresie 160 – 250 oC, związany
jest niewielki ubytek masy, ok. 1%57 (0,96-1.04%, w zależności od próbki), co odpowiada ok. 2,5
atomu H w przeliczeniu na cząsteczkę Y(BH4)3. Natomiast w zakresie tym próbka pobiera z otoczenia
aż ok. 51 kJ mol −1 Y energii, co może sugerować, że poza rozkładem termicznym, jakaś przemiana
fazowa niezwiązana z ubytkiem masy partycypuje w energii tego sygnału kalorymetrycznego. W
zakresie drugiego sygnału DSC (250-405 oC) obserwuje się największy ubytek masy, ok. 2,7% (nieco
mniejszy dla niektórych próbek), co odpowiada ok. 6,8 atomów H na cząsteczkę Y(BH4)3. Energia
wymieniona w tym etapie to ok. 40 kJ mol−1 Y, zatem prawie trzykrotnie mniejsza w przeliczeniu na
ubytek masy niż w zakresie pierwszego sygnału DSC. Trzeci sygnał DSC zaczyna się powyżej 425 oC
i rozciąga się powyżej 500 oC. Jest on powiązany z powolnym spadkiem masy o ok. 0,9% (do 560 oC),
co odpowiada nieco ponad 2 atomom H na cząsteczkę Y(BH4)3. Łącznie poniżej 560 oC spadek masy
wynosi ok. 4,6%, co jest równoważne z utratą 11,5 atomów H z cząsteczki Y(BH4)3, przy założeniu,
że jedynym (lub bardzo silnie dominującym ilościowo) gazowym produktem rozkładu termicznego
jest wodór.

57

Ubytek masy podany w procentach wyrażony jest względem początkowej masy próbki.
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Rys. 5.13. Krzywe TGA i DSC dla Y(BH4)3 + LiCl (ok. 1 : 3). Szybkość ogrzewania 10 oC min−1. Pokazano
również wygląd substancji dla różnych stadiów rozkładu: a) przed ogrzewaniem; b) po ogrzaniu do
217 oC i szybkim ochłodzeniu; c) po ogrzaniu do ok. 600 oC.
5.2.4

Gazowe produkty rozkładu
Dzięki przepływowej spektrometrii mas oraz spektrometrii w podczerwieni wydzielanych

gazów można stwierdzić, że dominującym składnikiem gazowych produktów rozkładu termicznego
Y(BH4)3 jest wodór, a zanieczyszczenia stanowią niewielką domieszkę, Rys. 5.14. W wykonywanym
w sposób ciągły widmie masowym ilość substancji o danym stosunku masy do ładunku jonu (m/z) jest
wprost proporcjonalna do powierzchni sygnału w funkcji temperatury (jeśli jest liniowo zależna od
czasu) i przekroju czynnego na jonizację elektronami (o energii 70 eV).

Rys. 5.14. (a) krzywe TGA i DSC dla mieszaniny Y(BH4)3 + 3 LiCl, szybkość ogrzewania 10 oC min−1; (b)
sygnały widma masowego wydzielonych gazów najbardziej zmienne w funkcji temperatury; najniższa
wartość każdego sygnału została znormalizowana do zera; prąd jonowy został przedstawiony w skali
liniowej; m – masa jonu, z – ładunek jonu, zwykle +1; (c) przebieg absorbancji w funkcji temperatury
dla najbardziej intensywnych pasm w widmie FTIR wydzielonych gazów związanych z połączeniami
BxHy i CxHy (nie zachowano skali).
Poza sygnałem o m/z = 2, odpowiadającemu jonowi H2+, w widmach masowych obserwuje się także
znaczne zmiany intensywności sygnałów: maksima m. in. dla m/z = 16, 15, 14, 29, 27, 30, 31, 42, 43
(sześć ostatnich o wyraźnie mniejszej intensywności)58 oraz 18, 32, 17 (minima). Wielkość prądu
58

Zmiana sygnału o m/z jest na granicy szumów, ze względu na wysokie tło pochodzące od jonu N2+,
zanieczyszczenia gazu nośnego, Ar, lub też niecałkowicie usuniętego z aparatury.
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jonowego pochodzącego od jonu H2+ jest bardzo dobrze skorelowana z szybkością ubytku masy.
Spadek intensywności sygnałów o m/z = 18, 32, 17 następuje na początku procesu rozkładu, w
temperaturze ok. 190 oC. W tym zakresie temperatur w widmach w podczerwieni gazowych
produktów rozkładu obserwuje się maksimum absorpcji dla liczby falowej charakterystycznej dla
diboranu oraz innych borowodorów, Rys. 5.14 (c). Widmo w podczerwieni produktów gazowych
wydzielanych w 190 oC bardzo dobrze zgadza się z widmem wzorcowym B2H6 [14], Rys. 5.15.

Rys. 5.15. Widma FTIR o niskiej rozdzielczości gazowych produktów rozkładu termicznego
wydzielanych w temperaturach 190 oC i 273 oC. * – artefakt wynikający z błędu w kompensacji pasma
absorbcji CO2 z otoczenia kuwety pomiarowej.
Natomiast pasmo absorpcji przy ok. 1400 cm−1, choć nie występuje w widmie diboranu, jest widoczne
dla cięższych borowodorów, powstających w wyniku rozkładu termicznego B2H6. Co ciekawe, o ile
obecność borowodorów można stwierdzić bez wątpliwości w widmach w podczerwieni, o tyle w
widmach masowych w tym zakresie temperatur nie obserwuje się wzrostu intensywności prądu
jonowego dla jonów innych niż H2+. O wydzialaniu się borowodorów, silnie reaktywnych wobec
wody i tlenu, świadczy obniżenie poziomu tła dla sygnałów o m/z odpowiadającym tym
zanieczyszczeniom gazu nośnego.59 W zakresie ok. 200 – 300 oC w widmach masowych obserwuje się
wzrost intensywności sygnałów m. in. o m/z = 16, 15, 14, 29, 27, 30, 31. Równocześnie w widmach
FTIR wydzielonych gazów pojawiają się pasma absorpcji charakterystyczne dla cząsteczek z

59

Brak sygnałów od borowodorów w widmie masowym może być spowodowany łatwiejszą reakcją tych
związków z parą wodną i tlenem katalizowaną przez zanieczyszczenia obecne na powierzchni ogrzewanej do
200 oC kapilary transferującej gaz do spektrometru masowego (średnica kilku dziesiątych mm) w porównaniu do
kapilary o średnicy kilku mm transferującej gazy do spektrometru w podczerwieni. Znaczenie może mieć także
materiał, z których wykonano linie transferowe dla gazów: SiO2 w przypadku spektrometru masowego i
perfluorowany polimer organiczny w przypadku spektrometru FTIR.

obecnymi wiązaniami C-H (a także C-C, jak również C-O lub C-N). Obserwacje te świadczą o
uwalnianiu w tym zakresie temperatur śladów rozpuszczalników organicznych użytych do otrzymania
substratów do syntezy Y(BH4)3 – LiBH4 lub bezwodnego YCl3. Te zanieczyszczenia organiczne
obecne są jednak w tak małej ilości, że nie obserwuje się ich w widmie w podczerwieni otrzymanego
borowodorku itru, Rys. 5.4 J. Stosunek powierzchni sygnału jonu H2+ do powierzchni sygnału jonu o
m/z = 16 wynosi ok. 10 : 1, podobnie jak obniżenie sygnału pochodzącego od H2O+ spowodowane
reakcją z borowodorami. Biorąc pod uwagę wielokrotnie większy przekrój czynny na jonizację
elektronami dla rozpuszczalników organicznych i borowodorów niż dla H2 [418], można ocenić ilość
zanieczyszczeń w wydzielonym wodorze na <1%. O bardzo małym stężeniu zanieczyszczeń w
wydzielanych gazach świadczy również ponad 150-krotnie słabszy sygnał absorpcji niż dla próbek o
podobnej masie wydzielających głównie lotne substancje organiczne.
5.2.5

Przebieg procesu i stałe produkty rozkładu
Stałe produkty rozkładu termicznego Y(BH4)3 były badane z użyciem spektrometrii w

podczerwieni oraz proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej. Ze względu na brak dostępu do
aparatury umożliwiającej pomiary in-situ podczas ogrzewania badanej substancji, próbki były
przygotowywane w piecu aparatu TGA/DSC, co pozwalało na ścisłe kontrolowanie temperatury oraz
szybkie chłodzenie za pomocą ciekłego azotu (rzędu 40

o

C min−1). Cała procedura była

przeprowadzana w jednostajnym strumieniu argonu, bez kontaktu próbki z powietrzem
(podrozdz. 4.9). Temperatury, w których przerywano ogrzewanie i rozpoczynano ochładzanie próbki,
dobrano tak, aby zbadać produkty poszczególnych etapów rozkładu termicznego, Rys. 5.16, przy
czym, ze względu na skończoną szybkość chłodzenia, w rzeczywistości reakcja rozkładu termicznego
mogła zachodzić jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu ogrzewania.
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Rys. 5.16. Krzywe TGA (czerwona, linia ciągła) i DSC (niebieska, linia przerywana) dla Y(BH4)3 z
zaznaczonymi punktami, w których przerywano pomiar i chłodzono próbkę, żeby zbadać stałe
produkty rozkładu termicznego. Szybkość ogrzewania: 5 oC min−1.

Rys. 5.17. Dyfraktogramy proszkowe (CuKα) Y(BH4)3 oraz stałych produktów jego rozkładu
otrzymanych poprzez ogrzewanie do podanej temperatury i szybkie ochłodzenie.

Wyniki pomiarów dyfrakcji proszkowej oraz widm w podczerwieni dla wybranych próbek
zostały przedstawione na Rys. 5.17 i 5.18. Poniżej 230 oC (przed pierwszym intensywnym pikiem
DSC) widmo w podczerwieni nie ulega znacznym zmianom, natomiast na dyfraktogramach obserwuje
się zmniejszenie intensywności refleksów otrzymanego w wyniku reakcji mechanochemicznej
borowodorku itru i pojawienie się nowej fazy krystalicznej. Faza ta została później zidentyfikowana
jako wysokotemperaturowa odmiana polimorficzna borowodorku itru, β-Y(BH4)3. Zostanie ona
omówiona dokładniej w podrozdz. 5.3. Fazę tę obserwuje się dla próbek otrzymanych przez
ogrzewanie do temperatur 194 i 210 oC, zatem przejściu fazowemu najprawdopodobniej można
przyporządkować niewielki endotermiczny pik DSC przy ok. 192 oC. Produkty rozkładu termicznego
Y(BH4)3, odtąd oznaczanego jako faza α-Y(BH4)3, otrzymywane przez ogrzewanie do temperatur
229 oC i wyższych nie wykazują refleksów od innych fak krystalicznych z wyjątkiem LiCl. W
widmach w podczerwieni tych produktów obserwuje się stopniowe zmniejszanie intensywności drgań
charakterystycznych borowodorku itru, Rys. 5.18. Równocześnie pojawiają się sygnały o liczbach
falowych obserwowanych dla soli ikosaedrycznego jonu B12H122− [419,314], oraz niezidentyfikowane
pasma absorpcji, także w zakresie liczb falowych charakterystycznych dla drgań rozciągających
wiązań B-H lub też deformacyjnych drgań H-B-H, czy B-B. Może to świadczyć o powstawaniu
również innych, zubożonych w wodór, produktów przejściowych zawierających bor w rodzaju
znanego CaB2H2 [313] albo polimerycznych związków (BxHy)n. Barwa tych ostatnich zmienia się od
jasnożółtej poprzez brązową aż do niemal czarnej przy malejącej zawartości wodoru [307], co zgadza
się z obserwacjami barwy produktów rozkładu Y(BH4)3, Rys. 5.13 i 5.19.
Analiza elementarna produktów rozkładu Y(BH4)3 otrzymanych w 300

o

C wykazuje

zawartość H wynoszącą 0,90%, a Cl – 31,70%. Zawartość wodoru, odpowiadająca składowi YB3H2,25
pozostaje zgodna z uśrednionymi wynikami TGA dla tej temperatury.
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Rys. 5.18. Widma oscylacyjne w podczerwieni Y(BH4)3 oraz stałych produktów jego rozkładu
otrzymanych poprzez ogrzewanie do podanej temperatury i szybkie ochłodzenie. Oznaczono
najbardziej intensywne pasma absorpcji Y(BH4)3 (niebieska kropkowana linia); + – pasma absorpcji
związków zawierających jon B12H122− lub podobne; * – H2O.
Istotny wkład w identyfikację stałych produktów rozkładu Y(BH4)3 uzyskanego przez mielenie
YCl3 z 3 lub 4 równoważnymi ilościami LiBH4 wniosły jeszcze dwie grupy badawcze stosujące
synchrotronowe pomiary dyfrakcyjne podczas ogrzewania próbki z liniowym przyrostem temperatury
[420,415]. D. B. Ravnsbæk i in. potwierdzili moje obserwacje, również wykrywając fazę
wysokotemperaturową, β-Y(BH4)3, w zakresie temperatur 180-200 oC (szybkość ogrzewania 7 oC
min−1). Powyżej tej temperatury obserwowano pojawianie się YH3 (wykrytego również w próbkach
otrzymanych przez ogrzanie Y(BH4)3 do 245 oC i szybkie ochłodzenie [328]), rozkładającego się do
YH2 począwszy od 270 oC. Uwalnianie wodoru z tego ostatniego związku obserwowano od ok.
380 oC. Powyżej 400 oC zaobserwowano pojawienie się refleksów od YB4, jako końcowego produktu
rozkładu termicznego. Substancja ta jest w znacznym stopniu amorficzna, co wywnioskowano z
pomiarów MAS NMR [420]. W zakresie temperatur 215-280 oC obserwowano również refleksy od
niezidentyfikowanych produktów przejściowych [420,415,328].

Rys. 5.19. Wygląd próbki Y(BH4)3 podczas ogrzewania w atmosferze argonu. Podano temperaturę
łaźni piaskowej, w rzeczywistości temperatura próbki była nieco niższa.
Podsumowując ustalenia dokonane dzięki eksperymentom wykonanym w ramach niniejszej
pracy oraz równolegle przez inne zespoły badawcze, proces rozkładu termicznego Y(BH4)3
można opisać następująco60:
1. przemiana fazowa α-Y(BH4)3 w β-Y(BH4)3 obserwowana w zakresie 180-215 oC,
2. rozkład termiczny β-Y(BH4)3, oraz pozostałej formy α-Y(BH4)3 (przy szybkim
ogrzewaniu)

z powstaniem YH3

zawierających bor (sole B12H12

2−

i

niezidentyfikowanych produktów,

zapewne

lub inne związki uboższe w wodór niż wyjściowy

borowodorek); procesy te obserwuje się w zakresie 215-250 oC,
3. rozkład termiczny YH3 z powstawaniem YH2 oraz rozkład niezidentyfikowanych
produktów przejściowych; ma to miejsce powyżej 270 oC,
4. rozkład YH2 oraz pojawienie się YB4, w próbce są obecne również inne substancje
zawierające bor; procesy te zachodzą stopniowo, powyżej 380 oC.

60

Podano maksymalne zakresy temperatur. Konkretne wartości różnią się nieco w zależności od warunków, w
jakich próbka była otrzymywana i badana przez różne zespoły badawcze. Typowy zakres szybkości ogrzewania:
5-10 oC min−1.
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5.3 Faza wysokotemperaturowa borowodorku itru, β-Y(BH4)3
Powstawanie nowej fazy krystalicznej zaobserwowałem dla próbek α-Y(BH4)3 ogrzewanych do
temperatur 194 i 210 oC, Rys. 5.17, gdzie była obecna obok wyjściowego α-Y(BH4)3 i LiCl. Próbkę
wykazującą refleksy wyłącznie od nowej fazy oraz LiCl uzyskałem natomiast poprzez ogrzewanie αY(BD4)3 (omówionego w podrozdz. 5.4) do 216 oC z szybkością 1 oC min−1, Rys.5.20.

Rys. 5.20. Dyfraktogram proszkowy (CuKα) Y(BD4)3 ogrzanego do 216 oC z szybkością 1 oC min−1 i
szybko ochłodzonego (40 oC min−1). Widoczne refleksy od nowej fazy krystalicznej, która została
później zidentyfikowana jako forma wysokotemperaturowa wyjściowego związku, β-Y(BH4)3. Tło
zostało usunięte.
Refleksy pochodzące od nowej fazy zostały zindeksowane prowadząc do regularnych
komórek elementarnych: a = 5,512 Å (V = 167,5 Å3), klasa wygaszeń systematycznych (ekstynkcji)
P23 oraz a = 11,024 Å (V = 1340 Å3), klasa ekstynkcji F-43c. Objętość pierwszej z tych komórek
elementarnych (równa 1/8 objętości drugiej komórki) jest tylko 4,8% większa od objętości molowej
(w 25 oC) znanej odmiany polimorficznej borowodorku itru, α-Y(BH4)3, 159,8 Å3. Biorąc pod uwagę
podobną objętość komórki elementarnej, a także niewielki ubytek masy w tym zakresie temperatur
(ok. 0,4 %) oraz niemal identyczne widmo w podczerwieni, Rys. 5.18, można było bezpiecznie
założyć, że nieznaną fazą jest wysokotemperaturowa odmiana polimorficzna borowodorku itru, βY(BH4)3, metastabilna w temperaturze pokojowej. Wstępne udokładnianie komórki elementarnej
metodą Pawley’a, a następnie wyszukiwanie grup przestrzennych doprowadziło do wielu rozwiązań,
spośród których stworzono sześć modeli startowych komórek elementarnych na podstawie rozważań
symetrii: P23, P-43m (a = 5,512 Å), F23, F-43m, oraz dwa modele Ia-3 (a = 11,024 Å).
W trakcie moich zmagań z rozwiązaniem struktury krystalicznej wysokotemperaturowej fazy
borowodorku itru, pojawiły się dwie prace, w których autorzy prezentowali rozwiązania w grupach

przestrzennych Pm-3m (a = 5,4547 Å, Z = 1, dyfrakcja proszkowa promieni Roentgena) [420], oraz
ośmiokrotnie większej Fm-3c (a = 11,0086 Å, Z = 8, proszkowa dyfrakcja neutronów dla Y(11BD4)3)
[415]. Różnice pomiędzy tymi komórkami elementarnymi przejawiały się jedynie w położeniach
atomów wodoru, wykazującego dynamiczny nieporządek dla pierwszej z nich.
Ze względu na trudności w wyborze grupy przestrzennej oraz rozwiązaniu struktury
krystalicznej tej bogatej w wodór substancji (lekki wodór jest w sąsiedztwie stosunkowo ciężkiego
itru), jako pomocną metodę zastosowałem obliczenia kwantowomechaniczne dla układów
periodycznych w oparciu o teorię funkcjonału gęstości elektronowej (DFT). Dla każdego z wyżej
wymienionych modeli strukturalnych wykonywana byłą optymalizacja położeń atomów i obliczenia
energii (oddziaływań obejmujących elektrony oraz jądra atomowe). Zgodnie z wynikami obliczeń,
struktura o najniższej energii (a zatem, według zasady wariacyjnej, najbardziej zbliżona do
rzeczywistego stanu podstawowego w 0 K) powstała przez optymalizację modelu startowego
zbudowanego w grupie przestrzennej F23. Położenia atomów w uzyskanej strukturze odpowiadały
niemal elementom symetrii bardziej symetrycznej grupy przestrzennej, F-43c, co umożliwiło
symetryzację z progiem 0,1 Å. Dalsza optymalizacja tej struktury doprowadziła (po symetryzacji z
progiem 0,01 Å) do komórki elementarnej praktycznie identycznej z otrzymaną eksperymentalnie, o
symetrii Fm-3c. Uzyskane z obliczeń odległości międzyatomowe: Y-H 2,32 Å, Y-B 2,76 Å, B-H 1,23
Å również bardzo dobrze zgadzają się z danymi eksperymentalnymi: Y-H 2,3221(11) Å, Y-B
2,7522(12) Å, B-H 1,2157(11) Å. Co istotne, krzywe dyspersji stanów fononowych β-Y(BH4)3 nie
wykazują częstości urojonych, co świadczy o jej dynamicznej trwałości, Rys. 5.21. Silne poparcie dla
struktury Fm-3c pochodzi również z wyników obliczeń gęstości stanów fononowych otrzymanych
przez Y.-S. Lee et al. [421]. Autorzy ci obliczyli również barierę rotacji dla proponowanej struktury βY(BH4)3 w grupie przestrzennej Pm-3m, zawierającej nieuporządkowane atomy wodoru. Wysoka
bariera rotacji grup BH4− w tej strukturze w porównaniu do NaBH4, który istotnie wykazuje tego typu
nieporządek, również stanowi argument za uporządkowaniem anionów BH4−. Wysoka bariera
reorientacji również może być odpowiedzialna za małą szybkość zachodzenia przemiany fazowej αY(BH4)3 → β-Y(BH4)3, której zachodzenie obserwuje się stopniowo w dość szerokim zakresie
temperatury.
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Rys. 5.21. Krzywe dyspersji stanów fononowych dla β-Y(BH4)3 uzyskane za pomocą obliczeń
kwantowomechanicznych dla pojedynczej komórki elementarnej. Na osi odciętych zaznaczono
wektory k (funkcjonały GGA-PBE).
Jak już wspomniano, do prawidłowego przypisania grupy przestrzennej i rozwiązania
struktury β-Y(BH4)3 konieczne było wykorzystanie proszkowej dyfrakcji neutronów; dyfrakcja
promieniowania Roentgena uniemożliwiała jednoznaczne określenie grupy przestrzennej wśród kilku,
różniących się jedynie nieznacznie położeniami atomów wodoru. Struktury krystaliczne obu form
borowodorku itru otrzymane z proszkowej dyfrakcji neutronów przedstawiono poniżej, Rys. 5.22.

Rys. 5.22. Struktury krystaliczne α-Y(BH4)3 oraz β-Y(BH4)3 [415]. Przedstawiono komórki elementarne z
opuszczonymi dla przejrzystości atomami wodoru, oraz sposób koordynacji itru.
Różnice strukturalne pomiędzy nisko- i wysokotemperaturową odmianą polimorficzną są dość
niewielkie. W obu strukturach itr jest otoczony przez sześć grup borowodorkowych, przy czym w βY(BH4)3 obecne są regularne ośmiościany YB6, natomiast w α-Y(BH4)3 wyraźnie zdeformowane.
Odległości miedzyatomowe są podobne w obu strukturach: α Y-H 2,229(8)-2,334(7) Å, β Y-H
2,3221(11) Å, α Y-B 2,728(9)-2,775(9) Å, β Y-B 2,7522(12) Å, α B-H 1,176(10)-1,235(9) Å, β B-H
1,2157(11) Å, przy czym różnice pomiędzy średnimi odległościami sa minimalne, np. Y-H 2,315 Å i
2,322 Å, Y-B 2,754 Å i 2,752 Å, odpowiednio dla form α i β. Co ciekawe, najkrótsze odległości
pomiędzy atomami wodoru sąsiednich grup borowodorkowych są wyraźnie mniejsze dla formy
niskotemperaturowej, 2,166 Å, w porównaniu do 2,557 Å w strukturze α-Y(BH4)3.
Bliskie podobieństwo strukturalne obu faz jest, jak już wspomniano, odzwierciedlone również w
widmie w podczerwieni, Rys. 5.18, widma dla 194 oC i 210 oC. Położenie pasm absorpcji jest podobne
w obu odmianach polimorficznych, najbardziej intensywne pasma drgań rozciągających, ν B-H,
obserwuje się przy 2303 cm−1 (α) i 2300 cm−1 (β), natomiast najbardziej intensywne pasmo absorpcji
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od drgań deformacyjnych, δ H-B-H, jest nieco przesunięte ku niższym liczbom falowym, 1211 cm−1
(α) i 1199 cm−1 (β). Obniżenie częstości tych drgań w formie wysokotemperaturowej (mniejsza stała
siłowa – większa łatwość ich zachodzenia) może być związane z nieco większą swobodą tych ruchów
wynikającą z nieznacznie większej komórki elementarnej w tej odmianie polimorficznej. Pasma
absorpcji formy β, są nieznacznie poszerzone, co jest wbrew oczekiwaniom ze względu na jednorodne
otoczenie atomów wodoru grup borowodorkowych w tej odmianie (w odróżnieniu od formy α).
Również obliczenia wskazują na mniejszą liczbę drgań normalnych aktywnych w podczerwieni dla
struktury β [421]. W związku z tym, poszerzenie pasm absorpcji w podczerwieni dla formy β wynika
zapewne z częściowego rozkładu termicznego próbki – na zboczach pasma ν B-H pojawiają się słabe
sygnały przy liczbach falowych 2387 cm−1 i 2229 cm−1 obecne również w próbkach będących w
dalszych stadiach rozkładu termicznego.
Ze względu na możliwą obecność substancji amorficznych innych niż obserwowanych w
dyfraktogramach próbek zawierających odmianę α jak też i β (dość znaczne tło w dyfraktogramach
proszkowych), próbki zostały zbadane za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele
stałym przy użyciu techniki wirowania pod kątem magicznym (MAS NMR). Otrzymano widma 1H,
oraz 89Y z przeniesieniem polaryzacji spinu jądrowego z protonu (CP), Rys. 5.23 i 5.24.

Rys. 5.23. Widma 89Y CP MAS NMR obu odmian polimorficznych Y(BH4)3; przesunięcie chemiczne
względem YCl3·6H2O.

Rys. 5.24. Widma 1H MAS NMR obu odmian polimorficznych Y(BH4)3; przesunięcie chemiczne
względem tetrametylosilanu (TMS).
Magnetyczny rezonans jądra 89Y, o niskim współczynniku żyromagnetycznym, nie jest badany zbyt
często. Choć nie udało się nam uzyskać dla rezonansu tego jądra widma dobrej jakości, w widmach
obu odmian polimorficznych można stwierdzić występowanie pojedynczych sygnałów, dobrze
odróżnialnych od szumów tła.61 Wynik taki świadczy o nieobecności w próbkach znaczących ilości
innych (amorficznych) faz zawierających itr. Przesunięcia chemiczne sygnałów od obu odmian
polimorficznych różni się o 31 ppm (typowy zakres przesunięć chemicznych w

89

Y NMR to nieco

ponad 1000 [422]). W widmie protonowym obu faz można zaobserwować dwa szerokie sygnały
znacznie różniące się intensywnością, przy czym przesunięcie chemiczne najbardziej intensywnego po
przejściu fazowym zmienia się o ok. 1 ppm, a przesunięcie chemiczne sygnału o mniejszej
intensywności wykazuje niewielką zmienność (ok. 0,1 ppm). W widmie protonowym formy
niskotemperaturowej obecny jest jeszcze jeden sygnał przy przesunięciu chemicznym 8,30 ppm, o
wielokrotnie mniejszej szerokości i polu powierzchni, być może pochodzący od nieznanego

61

Pomiary widma 89Y NMR były powtarzane kilkukrotnie dla obu odmian polimorficznych, co pozwalało
odróżnić sygnały o praktycznie stałym przesunięciu chemicznym od zmiennych szumów.
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zanieczyszczenia. W widmach obu odmian polimorficznych nie obserwuje się sygnałów od LiBH4,
które powinny pojawić się przy -0,3 ppm [423].
5.4 Różnice w przebiegu rozkładu termicznego odmian polimorficznych Y(BH4)3
Zamierzając sprawdzić wpływ przemiany fazowej z nisko- do wysokotemperaturowej odmiany
polimorficznej borowodorku itru, α-Y(BH4)3 → β-Y(BH4)3, na rozkład termiczny borowodorku itru,
zbadałem ten proces rozpoczynając go również od formy wysokotemperaturowej, β-Y(BH4)3,
Rys. 5.25.

Rys. 5.25. Krzywe TGA i DSC dla rozkładu termicznego obu odmian polimorficznych borowodorku itru.
PF – przemiana fazowa, I i II – pierwszy i drugi etap rozkładu. Szybkość ogrzewania: 10 oC min−1.
Masa wydzielonego gazu (niemal czystego H2) poniżej 400 oC jest podobna dla próbek obu odmian
polimorficznych: ok. 3,73% dla formy α i ok. 3,55% dla formy β. Natomiast krzywe kalorymetryczne
obu odmian polimorficznych różnią się wyraźnie, zwłaszcza dla procesów zachodzących poniżej
260 oC62. Pierwsza dostrzegalna różnica to nieobecność dość szerokiego sygnału o małej
intensywności (szacunkowy efekt energetyczny to +4,5 kJ mol−1 Y) w rejonie oznaczonym jako PF na
Rys. 5.25 (nieco poniżej 200 oC). Sygnał ten znajduje się na zboczu pierwszego intensywnego piku
DSC (I) i jest od niego dość słabo wyodrębniony, nawet przy nieco mniejszych szybkościach
ogrzewania, Rys. 5.16. Jak zostało to opisane w podrozdziale 5.2, wysokotemperaturowa odmiana
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Oznaczenia sygnałów DSC stosowane w tym podrozdziale (PF, I, II) zostały wyjaśnione na Rys. 4.25.

polimorficzna borowodorku itru powstaje w temperaturach bliskich temu sygnałowi, co (obok bardzo
niewielkiego ubytku masy w tym zakresie temperatur) pozwala na przyporządkowanie mu przejścia
fazowego α-Y(BH4)3 → β-Y(BH4)3. Yan et al. [328] przypisali przemianie fazowej sygnał DSC w
podobnym zakresie temperatury, jednak hipoteza ta nie została potwierdzona przez wykonane przez
tych autorów badania dyfrakcyjne. Natomiast Frommen et al. [415] zasugerowali, że wszystkie
sygnały DSC obserwowane poniżej 260 oC ze względu na niewielki równoczesny spadek masy,
odpowiadają przemianom fazowym (przemiany polimorficzne, topnienie). Jednak taka interpretacja
nie zgadza się z omawianymi w podrozdziale 5.2 obserwacjami synchrotronowej dyfrakcji proszkowej
wykonanych in situ, m. in. przez tych autorów. Niewielki, szacowany na podstawie pomiarów DSC,
efekt energetyczny przejścia fazowego pomiędzy odmianami polimorficznymi Y(BH4)3 jest zgodny z
oczekiwaniami, w związku ze stosunkowo niewielkimi zmianami w położeniach atomów w obu
fazach. Co ciekawe, obliczenia DFT zarówno dla T = 0 K, jak i 25 oC szeregują obydwie fazy
odwrotnie w skali energii niż wskazywałyby obserwacje eksperymentalne [421], przypisując
przemianie α-Y(BH4)3 → β-Y(BH4)3 efekt egzotermiczny (∆H = -23,4 kJ mol−1 Y) przy
równoczesnym spadku entropii (-24,0 J K−1 mol−1 Y)63. Jest to związane zapewne z
niedoskonałościami metody DFT. Jeszcze bardziej wyraźną różnicą w rozkładzie termicznym obu
odmian polimorficznych Y(BH4)3 jest silna zmiana w powierzchni i położeniu sygnału DSC
oznaczonego jako I, odnoszącego się do pierwszego etapu rozkładu termicznego. Dla odmiany
wysokotemperaturowej, β-Y(BH4)3, sygnał ten jest obserwowany przy temperaturze niższej o ok. 8,4
o

C oraz związany jest ze znacznie niższym przepływem energii w postaci ciepła, 18 kJ mol−1 Y, w

porównaniu do 51 kJ mol−1 Y dla α-Y(BH4)3. Tak znaczna różnica w efektach energetycznych
pierwszego etapu rozkładu termicznego nie może być wytłumaczona poprzez różnicę w entalpiach
tworzenia obu form polimorficznych. Fakt ten wskazuje na odmienny przebieg tego etapu rozkładu
termicznego: w przypadku ogrzewania formy niskotemperaturowej niemal jednocześnie następuje
powolna przemiana polimorficzna, a także rozkład termiczny obu odmian Y(BH4)3; etap ten jest mniej
złożony dla procesu rozkładu próbek zawierających wyłącznie odmianę wysokotemperaturową
Y(BH4)3. Być może, produkty lub półprodukty powstające w tym etapie są odmienne dla obu odmian
polimorficznych, jednak nie udało się tego zweryfikować ze względu na amorficzność badanych
półproduktów rozkładu (brak refleksów w dyfraktogramach proszkowych).
Powyżej 260 oC (etap II) krzywe DSC przedstawiające proces rozkładu termicznego obu odmian
polimorficznych mają bardzo podobny kształt oraz odpowiadają podobnym wartościom przepływu
Mniejsza entropia fazy β jest zgodna z intuicją, gdyż β-Y(BH4)3 jest strukturą o wyższej symetrii, bardziej
„uporządkowaną” niż forma α.
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ciepła. Choć takie podobieństwo sugeruje zachodzenie takich samych procesów, może być również
przypadkowe, biorąc pod uwagę znaczne różnice w I etapie rozkładu termicznego obu odmian
polimorficznych.
5.5 Energia aktywacji procesów zachodzących podczas rozkładu termicznego odmian
polimorficznych Y(BH4)3
Kinetyka reakcji uwalniania i magazynowania wodoru jest bardzo istotna w przypadku
materiałów magazynujących wodór (podrozdz. 3.2). Pomiary TGA/DSC umożliwiają w niektórych
przypadkach wyznaczenie energii aktywacji procesów przebiegających podczas ogrzewania próbki.
Ogólne równanie kinetyczne reakcji chemicznej przebiegającej w ciele stałym, po uwzględnieniu
równania Arrheniusa ma postać:
R0
R

= S( ?T(6? = U exp −

Y

T(6?

(5.9),

gdzie: x – stopień przereagowania, t – czas, k – stała szybkości reakcji chemicznej, f(x) – funkcja
zależna od mechanizmu reakcji, opisywana przy użyciu wybranego modelu kinetycznego, A – czynnik
przedwykładniczy (częstości) w równaniu Arrheniusa, Ea – energia aktywacji, R – stała gazowa, T –
temperatura [424]. Znanych jest kilka metod umożliwiających wyznaczenie energii aktywacji
procesów przebiegających w warunkach nieizotermicznych. Zostały one opracowane z przekształceń
równania (5.9) dla, najczęściej stosowanego w TGA/DSC, liniowego wzrostu temperatury, równ.
(4.1), przy założeniu niezmiennej postaci funkcji f(x) dla zastosowanych szybkości ogrzewania i
stopnia przereagowania. Często używane do wyznaczania energii aktywacji procesów zachodzących
przy ogrzewaniu z danych DSC jest równanie Kissingera [425]:
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(5.10),

gdzie: Tp – temperatura piku DSC [K], φ – szybkość ogrzewania [K min−1]. W metodzie tej energia
aktywacji (Ea) jest wyznaczana dla stopnia przereagowania odpowiadającemu maksymalnej szybkości
procesu w temperaturze ekstremum krzywej DSC.
Energia aktywacji procesów przebiegających podczas rozkładu termicznego obu odmian
polimorficznych borowodorku itru została wyznaczona z wykresów Kissingera dla pomiarów
przeprowadzonych z szybkościami ogrzewania: 1, 5, 10, 15 i 20 K min−1, Rys. 5.26, Tab. 5.2.

Rys. 5.26. Wykresy Kissingera dla odmian α-Y(BH4)3 i β-Y(BH4)3. PF – przemiana fazowa, I, II –
odpowiednio, pierwszy i drugi etap rozkładu termicznego (oznaczenia jak na Rys. 5.25, oraz w tekście
niniejszego podrozdziału).
Tab. 5.2. Energie aktywacji procesów rozkładu obu odmian polimorficznych borowodorku itru
wyznaczone z wykresów Kissingera, Rys. 5.26.

odmiana polimorficzna

PF

I

II

α-Y(BH4)3 Ea [kJ mol−1 Y]

437

785
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β-Y(BH4)3 Ea [kJ mol−1 Y]

-----

281

112

Wykresy Kissingera otrzymane dla obu form polimorficznych Y(BH4)3 wykazują dobrą liniowość.
Sygnał kalorymetryczny przypisany przemianie fazowej (PF) był słabo odseparowany od piku I,
dlatego można było go zaobserwować jedynie dla trzech najmniejszych szybkości ogrzewania, a
dokładność ich wyznaczenia była najmniejsza. Energia aktywacji oszacowana dla przemiany
polimorficznej borowodorku itru, 437 kJ mol−1 Y, nie różni się znacząco od energii aktywacji dla
przemian polimorficznych innych związków zawierających wodór, wyznaczonych z dynamicznej
kalorymetrii różnicowej, np. NaNH2SO3, 450 kJ mol−1, KNH2SO3, 467 kJ mol−1 [426],
[N(C2H5)4]2ZnCl4, 680 kJ mol−1 [427]. Co interesujące, energia aktywacji obliczona z relacji
Kissingera dla pierwszego etapu rozkładu termicznego odmiany α-Y(BH4)3 jest niemal trzykrotnie
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większa od wartości odpowiadającej β-Y(BH4)3. Wynik ten, jak również wyraźne obniżenie
temperatury rozkładu dla β-Y(BH4)3 świadczą o znacznie łatwiej zachodzącym procesie rozkładu
termicznego dla tej odmiany polimorficznej. Może to oznaczać, że forma wysokotemperaturowa
borowodorku itru jest bliższa strukturalnie produktom tego etapu rozkładu termicznego. Natomiast
energie aktywacji drugiego etapu rozkładu termicznego obu polimorfów różnią się jedynie o ok. 13%,
czego można było oczekiwać na podstawie znacznego podobieństwa wyników pomiarów TGA/DSC
powyżej 260 oC. Energie aktywacji wyznaczone dla etapu I rozkładu termicznego obu odmian
polimorficznych Y(BH4)3 są wyraźnie wyższe niż otrzymana dla LiBH4 (118 kJ mol−1 Li) [99], czy też
pierwszego etapu rozkładu domieszkowanego tytanem NaAlH4 (92,1 kJ mol−1) [112]. Ten ostatni jest
układem referencyjnym o bardzo małej barierze aktywacji.
Równanie Kissingera wyprowadzone przy uwzględnieniu relacji Arrheniusa najlepiej nadaje
się do opisu prostych, jednoetapowych procesów. Ponadto, należy pamiętać, ze zostało ono
wyprowadzone dla reakcji zgodnych z kinetyką pierwszego rzędu, raczej nieodpowiadającej kinetyce
bardzo złożonych reakcji zachodzących podczas rozkładu termicznego borowodorku itru. Dlatego, w
odniesieniu do podobnych metod używa się często terminu „pozorna energia aktywacji”. W przypadku
reakcji zachodzących w ciałach stałych, zarówno energia aktywacji, jak i czynnik przedwykładniczy w
równaniu Arrheniusa mogą być zmienne podczas postępu reakcji [428]. Zmienność energii aktywacji
może wynikać zarówno ze złożoności zachodzących procesów, jak też być efektem pozornym,
związanym z niedoskonałościami eksperymentalnymi (zmienność masy próbki, stopnia upakowania,
zmienny przepływ gazu nośnego, itp.). Taka zmienność energii aktywacji obserwowana jest np.
podczas drugiego etapu rozkładu termicznego domieszkowanego tytanem NaAlH4, gdzie zmienia się
ona od 260 kJ mol−1 Na do 176 kJ mol−1 Na w przedziale stopnia przereagowania, 0,15 ≤ x ≥ 0,45
[112]. Złożoność rozkładu termicznego borowodorku itru i obecność wielu nakładających się
procesów powoduje trudności w określeniu stopnia przereagowania i wyznaczenia energii aktywacji
zależnej od postępu reakcji. Prowadzi to do niefizycznych wartości oraz złożonego przebiegu
wykresów energii aktywacji w funkcji stopnia przereagowania, Rys. 5.27. Dalsza charakterystyka
kinetyki reakcji rozkładu borowodorku itru przy pomocy metod wyznaczających energię aktywacji w
funkcji stopnia przereagowania nie była prowadzona.
Najważniejszym

rezultatem

moich

badań

odmiany

wysokotemperaturowej

borowodorku itru, β−Y(BH4)3, jest odkrycie efektu znacznego obniżenia się energii aktywacji
pierwszego etapu rozkładu termicznego w stosunku do odmiany α, połączone również z
obniżeniem temperatury, przy której ten etap został zaobserwowany.

Rys. 5.27. Energia aktywacji jako funkcja stopnia przereagowania wyznaczona z metody
izokonwersyjnej, nieużywającej modelu kinetycznego, zaproponowanej przez Urbanovici i Segala
[429,430].
5.6 Efekty izotopowe – porównanie właściwości Y(BH4)3 i Y(BD4)3
Ze względu na największe procentowo różnice w masie izotopów wodoru (masa deuteru i trytu
większa o ok. 100% i 200% w porównaniu z protem), efekty izotopowe dla wodoru są znacznie
bardziej wyraziste niż dla pozostałych pierwiastków. Co interesujące, borodeuterek itru cechuje
bardzo wysoka objętościowa zawartość deuteru, porównywalna do wielu lekkich, bogatych w wodór
substancji: LiD 207 kg m−3, LiBD4 246 kg m−3, MgD2 224 kg m−3, Mg(BD4)2 294 kg m−3, Y(BD4)3 252
kg m−3. Borodeuterek itru przewyższa wyraźnie pod tym względem deuterek litu, związek stosowany
jako paliwo w bombach termojądrowych, wykorzystujących proces fuzji jądrowej. Gęstość
objętościowa deuteru w wielu związkach chemicznych jest znacząco większa niż w skroplonym
deuterze, 162 kg m−3.
W niniejszym podrozdziale zostaną przedstawione pewne różnice we właściwościach
borowodorku i borodeuterku itru. Ten ostatni związek, Y(BD4)3, został otrzymany analogicznie do
borowodorku litu, w reakcji LiBD4 (czystość izotopowa 95%) z YCl3 przeprowadzonej
125

mechanochemicznie (podrozdz. 5.1.3). Widma FTIR oraz Ramana dla α-Y(BD4)3 i α-Y(BH4)3 zostały
przedstawione na Rys. 5.28 i 5.29.

Rys. 5.28. Widmo absorpcyjne w podczerwieni (FTIR) borodeuterku i borowodorku itru.

Rys. 5.29. Widma Ramana borodeuterku i borowodorku itru. Jako promieniowanie wzbudzające użyto
promieniowania lasera Ar/Kr: Y(BD4)3 λ = 514,5 nm (linia zielona), Y(BH4)3 λ = 647,1 nm (linia
czerwona).

Widmo FTIR Y(BD4)3 wykazuje dwa główne pasma absorpcji, pochodzące od drgań
rozciągających wiązanie B–D, przy 1714 cm–1 (vs) i przy 1884 cm–1 (w), z dwoma słabymi ramionami
przy 1788 cm–1 i 1631 cm–1. W widmie tym widoczne jest także pasmo drgań deformacyjnych wiązań
D-B-D przy 920 cm–1 z ramionami przy 852 cm–1 i 999 cm–1. Widmo Ramana Y(BD4)3 jest
zdominowane przez dublet o dużej intensywności przy 1714 cm–1 i 1603 cm–1 (mody rozciągające
wiązanie B-D), z widocznymi także znacznie słabszymi sygnałami pochodzącymi od drgań
deformacyjnych D-B-D przy 958 cm–1 (m) i 818 cm–1 (szeroki). W obu widmach borodeuterku itru
widoczne są również słabe pasma pojawiające się w rejonie typowych częstości drgań ν(B-H) i δ(H-BH). Wynika to z obecności niewielkiej ilości niecałkowicie zdeuterowanego Y(BD4)3 powstałego z
komercyjnego LiBD4 o czystości izotopowej deuteru wynoszącej 95%. Widmo oscylacyjne Y(BH4)3
różni się wyraźnie od widma Y(BD4)3. Przesunięcia pasm w widmach FTIR i Ramana ku niższym
liczbom falowym przy podstawieniu H→D następuje o czynniki 1,32-1,41, co dość dobrze zgadza się
z oczekiwanym na podstawie zależności opisującej klasyczny oscylator harmoniczny czynnikiem
√2 ≈ 1,41, związanym z przybliżonym wzrostem masy zredukowanej. Co ciekawe, obserwuje się
również zmianę we względnych intensywnościach sygnałów. W przypadku widm FTIR widoczny jest
jeden silny sygnał δ(D-B-D) ze znacznie słabszymi ramionami, natomiast dla borowodorku drgania
δ(H-B-H) odpowiadają za dwa dość silne sygnały. W widmach Ramana można zaobserwować zmiany
we względnych intensywnościach przejść oscylacyjnych drgań rozciągających wiązania B-H i B-D.
Podobne efekty były obserwowane również dla borowodorków metali alkalicznych [431,432].
Różnice pomiędzy Y(BD4)3 i Y(BH4)3 w rozkładzie termicznym są dobrze zauważalne, Rys.
5.30. Zgodnie z oczekiwaniami, spadek masy dla borodeuterku jest ok. dwukrotnie większy, natomiast
uwalnianie gazów i ubytek masy zachodzi tu w nieco wyższej temperaturze. Ubytek masy rozpoczyna
się powyżej 165 oC i, podobnie, jak dla borowodorku, jest najszybszy w zakresie 250-300 oC. Poniżej
400 oC łączny spadek masy wynosi ok. 7,0%, co odpowiada ok. 9,6 atomom deuteru na cząsteczkę
Y(BD4)3 (dla borowodorku itru było to, odpowiednio 3,7% i 9,3 atomów H).
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Rys. 5.30. Krzywe TGA i DSC dla Y(BD4)3 + LiCl (ok. 1 : 3), oraz Y(BH4)3 + LiCl (ok. 1 : 3). Szybkość
ogrzewania: 10 oC min−1.
Przesunięcie zachodzących procesów ku wyższym temperaturom w przypadku borodeuterku itru jest
jeszcze lepiej uwidocznione w sygnałach DSC; różnica w temperaturach maksimów wynosi 2, 1 i 6 oC
dla sygnałów PF, I i II, natomiast energia wymieniona między próbką i otoczeniem w procesach
rejestrowanych w postaci sygnału II jest aż o ponad 70% większa dla borodeuterku. Wpływ
podstawienia izotopowego H→D na proces rozkładu termicznego związków bogatych w wodór może
wynikać zarówno z efektów entalpowych (wynikających m. in. z różnic w energiach punktu
zerowego), jak i entropowych, związanych z głównie z różnicami w entropiach produktów gazowych.
Warto zauważyć, że standardowa entropia czystego H2 (142,21 J mol−1 K−1) stanowi ok. 90% wartości
entropii D2 (163,23 J mol−1 K−1) [14]. Temperaturę rozkładu można w przybliżeniu oszacować jako
iloraz ∆Hr / ∆Sr, gdzie ∆Hr i ∆Sr to, odpowiednio, zmiany entalpii oraz entropii w procesie rozkładu
termicznego. Zatem wzrost entropii wydzielanego gazu przy podstawieniu protu deuterem powinien
wpłynąć na obniżenie temperatury rozkładu – efekt odwrotny do obserwowanego. Takie zachowanie
układu, jak również znaczący wzrost wartości energii wymienionej na sposób ciepła podczas rozkładu
wskazuje raczej na dominację efektów entalpowych nad entropowymi.
Gazem wydzielanym w rozkładzie termicznym Y(BD4)3 jest niemal czysty deuter, zgodnie z
oczekiwaniami na podstawie wyników dla Y(BH4)3. Oszacowane na podstawie zintegrowanych widm
masowych gazowych produktów rozkładu, Rys. 5.31, zanieczyszczenie protem wydzielanego deuteru

wynosi ok. 5%, co dobrze zgadza się z nominalną czystością izotopową substratów.64
Zanieczyszczeniami deuteru są borowodory, co ukazuje również widmo FTIR produktów gazowych
zebrane w temperaturze ok. 230 oC, Rys. 5.31. Podobnie, jak dla borowodorku, zanieczyszczenia są
uwalniane w niewielkich ilościach, o czym świadczy zarówno słaby sygnał (w porównaniu z
deuterem) w widmach masowych, jak i mała absorbancja w widmie w podczerwieni (w porównaniu z
innymi związkami wydzielającymi silnie zanieczyszczony wodór, podrozdz. 5.24). Różnice w
niektórych właściwościach Y(BH4)3 i Y(BD4)3 zostały podsumowane w Tabeli 5.3.

Rys. 5.31. Zmiany wybranych sygnałów w widmach masowych gazowych produktów rozkładu Y(BD4)3
(u góry), oraz widmo FTIR gazu wydzielonego w T = 230 oC (u dołu). Gwiazdką (*) zaznaczono
niecałkowicie skompensowane pasmo absorpcji CO2 z atmosfery otaczającej kuwetę gazową.
Szybkość ogrzewania: 10 K min−1.

64

Przy założeniu takich samych przekrojów czynnych na jonizację elektronami dla D2, HD i H2.
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Tab. 5.3 Wpływ podstawienia izotopowego na wybrane właściwości Y(BH4)3 i Y(BD4)3. Użyte symbole:
a – stała sieciowa (niepewność standardowa), V – objętość komórki elementarnej, Tdec – temperatura
początku rozkładu termicznego (ang. onset), TPF – temperatura przemiany fazowej α → β, TDSC_I, TDSC_II
– temperatury odpowiednich pików DSC, QPF, QDSC_I, QDSC_II – obserwowane w DSC ciepła przemiany
fazowej oraz pików I i II, νIR_max, νRaman_max – liczby falowe pasm drgań rozciągających B–H (B–D) w
spektroskopii FTIR oraz Ramana. Dane DSC dla szybkości ogrzewania 10 K min−1.

właściwość
aα [Å]
Vα [Å3]
aβ [Å]
Vβ [Å3]

Y(BH4)3
10.84(1)
1273,8
10,89(8)
1291,5

Y(BD4)3
10,83(1)
1270,2
11,005(5)
1332,8

zmiana [%]
–0,09
–0,28
+1,0
+3,2

Tdec (początek) [oC]
TPF [oC]
TDSC_I [oC]

160
196
230

165
198
231

+1,2 *
+0,4 *
+0,2 *

TDSC_II [oC]
QPF [kJ/mol]
QDSC_I [kJ/mol]

279
4,5**
51,3

285
7,1**
54,3

+1,1 *
+58,0**
+5,8

QDSC_II [kJ/mol]
νIR_max [cm–1]
νRaman_max [cm–1]

40,3
2303
2317; 2204

69,1
1714
1716; 1604

+72,0
–26,0
–26,0; –27,0

* wartości obliczone dla temperatur w skali bezwzględnej (K). ** wartości oszacowane, o niezbyt
dużej dokładności, ze względu na trudności w odseparowaniu pików DSC PF i I.

6 Pochodne Y(BH4)3 (I): kompozyty Y(BH4)3/nLiNH2, n = 1,5; 3; 6
Ze względu na nieco zbyt wysoką temperaturę uwalniania wodoru z Y(BH4)3 dla potrzeb
magazynowania wodoru do wykorzystania w ogniwach paliwowych, postanowiłem zmodyfikować
badany układ, aby uzyskać substancję o bardziej korzystnych właściwościach. Pierwszymi z badanych
przeze mnie pochodnych borowodorku itru były jego kompozyty z amidkiem litu, LiNH2. Zostały one
wybrane w związku ze znanym efektem obniżania się temperatury rozkładu dla mieszanin
borowodorków z amidkami – mieszanin będących magazynami protonowo-wodorkowymi (podrozdz.
3.4.4). Badane kompozyty to Y(BH4)3/nLiNH2, dla n = 1,5; 3; 6, odpowiadające względnej zawartości
wodoru o cząstkowym ładunku ujemnym (wodorkowego) w porównaniu z wodorem o cząstkowym
ładunku dodatnim (protonowego), odpowiednio: 4:1, 2:1 i 1:1.
6.1 Synteza
Kompozyty Y(BH4)3/nLiNH2, n = 1,5; 3; 6 zostały otrzymane poprzez mielenie borowodorku itru
(zawierającego chlorek litu) z odpowiednią ilością amidku litu przez 15-30 min. Ze względu na
zainteresowanie

tymi

kompozytami

głównie

jako

potencjalnymi

magazynami

wodoru,

charakteryzowany był jedynie ich rozkład termiczny.
6.2 Rozkład termiczny
Rozkład termiczny kompozytów Y(BH4)3/nLiNH2, zgodnie z przewidywaniem, zachodzi w
temperaturze wyraźnie niższej niż macierzystego Y(BH4)3, przy czym obniżenie temperatury rozkładu
postępuje wraz ze wzrostem n, Rys. 6.1. Dla n = 6 ubytek masy jest już widoczny poniżej 100 oC, o
około 80 oC niżej niż dla składowych kompozytu. Co ciekawe, choć dla obu substratów rozkład
termiczny przebiega endotermicznie, dla każdego z kompozytów można zaobserwować etapy
egzotermiczne, z największym efektem cieplnym w przypadku n = 6 (Hδ+ : Hδ− = 1 : 1). W procesie
rozkładu termicznego tych kompozytów obserwuje się znaczny ubytek masy, dla n = 6 i 3
przewyższający zawartość wodoru w kompozycie, przez co można podejrzewać, że wodór nie jest tu
jedynym produktem rozkładu. Faktycznie, zarówno widma w podczerwieni (nie przedstawione w
pracy) jak i widma masowe gazowych produktów rozkładu ukazują znaczną zawartość w nich
amoniaku dla każdego z badanych kompozytów. Zostało to pokazane na przykładzie kompozytu o
n = 6, Rys. 6.2. Podobnie zachowuje się otrzymany niedawno amoniakat borowodorku itru,
Y(BH4)3 · 4 NH3, który również wydziela wodór zanieczyszczony amoniakiem powyżej ok. 60 oC
[433].
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W związku ze znacznym zanieczyszczeniem wydzielonego wodoru amoniakiem
(stanowiącym główny produkt rozkładu termicznego dla kompozytów o n = 6 i 3),
kompozyty Y(BH4)3/nLiNH2 nie były dalej badane.

Rys. 6.1. Krzywe TGA (u góry) i DSC (u dołu) dla kompozytów Y(BH4)3/nLiNH2. Zaznaczono wartości n.
Szybkość ogrzewania: 10 K min−1. Przedstawiono także wyniki pomiaru dla wzorcowego LiNH2.

Rys. 6.2 Zmiany sygnałów w widmach masowych rejestrowanych podczas ogrzewania kompozytu
Y(BH4)3/nLiNH2 dla n = 6.
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7

Pochodne Y(BH4)3 (II): związki i kompozyty Y(BH4)3/MBH4, M = Li, Na, K, (CH3)4N
Jak już zostało to wspomniane w podrozdz. 3.5.2, jedną z metod modyfikacji właściwości

borowodorków metali jest synteza borowodorków złożonych, typu M’aMb(BH4)c. W celu poprawienia
właściwości borowodorku itru jako magazynu wodoru, podjąłem próbę syntezy tego typu pochodnych
zawierających jednododatnie kationy litowców, oraz prosty kation organiczny, o mniejszej
kwasowości Lewisa niż K+.
7.1 Synteza
Substancje te zostały otrzymane poprzez reakcję mechanochemiczną pomiędzy borowodorkiem
itru, zawierającym produkt uboczny, chlorek litu, i odpowiednim borowodorkiem spośród LiBH4,
NaBH4, KBH4 i (CH3)4NBH4. Ponadto, przeprowadzono również reakcję pomiędzy YCl3 i KBH4 w
stosunku molowym 1:3 i 1:4. Synteza prowadzona była w temperaturze pokojowej poprzez godzinne
mielenie w okresach pięciominutowych, aby zapobiec przegrzaniu reagentów.
7.2 Charakterystyka produktów
Przeprowadzone przez inne grupy badawcze reakcje mechanochemiczne YCl3 z LiBH4 lub
NaBH4, w stosunku molowym 1:4, nie prowadziły do borowodorków złożonych typu M’aMb(BH4)c.
Produktami tych reakcji były, odpowiednio, Y(BH4)3 [420] oraz NaY(BH4)2Cl2 [289]. Natomiast
wykonane przeze mnie jednoetapowe reakcje YCl3 + n KBH4 (n = 3, 4) prowadzą do bardzo słabo
krystalicznych produktów, z widocznymi refleksami od K3YCl6, oraz KBH4. Świadczy to o
zachodzeniu reakcji chemicznej, jednak jej produktem nie jest KY(BH4)4, co wynika z braku
charakterystycznego pasma drgań rozciągających przy ok. 2500 cm−1 obserwowanego dla KY(BH4)4
otrzymanego inną metodą, Rys. 7.1. Ze względu na nieuzyskanie oczekiwanego produktu, oraz słabą
krystaliczność, produkty tych reakcji nie były dalej badane.

Rys. 7.1 Widma FTIR produktu reakcji mechanochemicznej YCl3 + 3 KBH4, oraz oczekiwanego
produktu, KY(BH4)4 i substratu, KBH4; YCl3 nie posiada pasm absorpcji w tym zakresie. Zaznaczono
pasmo drgań rozciągających drgań wiązań B-H z terminalnym (niemostkującym) atomem wodoru,
charakterystyczne dla anionu [Y(BH4)4]−.
Następnie przeprowadziłem dwuetapową syntezę mechanochemiczną, najpierw otrzymując
borowodorek itru:
YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl

(7.1),

a następnie wykonując reakcję z wybranym borowodorkiem MBH4 (M = Li, Na, K, N(CH3)4):
Y(BH4)3 + 3 LiCl + MBH4 → MY(BH4)4 + 3 LiCl

(7.2).

Przy czym produkt uboczny z pierwszego etapu syntezy (LiCl) pozostawał w próbce. Dzięki tej
dwuetapowej ścieżce syntezy udało się uzyskać dwa nowe związki. Proszkowa dyfrakcja
rentgenowska, Rys. 7.2, oraz spektroskopia w podczerwieni, Rys. 7.3, wykazały zachodzenie reakcji w
przypadku (CH3)4NBH4 i KBH4, w przeciwieństwie do NaBH4 i LiBH4, gdzie można było
zidentyfikować jedynie substraty. Świadczy to o tym, ze reakcja (6.2) przebiega wyłącznie dla
dostatecznie silnych zasad Lewisa, jakimi są borowodorki o dużych, mało elektroujemnych kationach.
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Rys. 7.2. Dyfraktogramy proszkowe (CuKα) produktów reakcji Y(BH4)3 + 3 LiCl + MBH4 (7.2). MBH4 = (a)
LiBH4, (b) NaBH4, (c) KBH4, (d) (CH3)4NBH4.

Rys. 7.3. Widma w podczerwieni (FTIR) produktów reakcji Y(BH4)3 + 3 LiCl + MBH4 (7.2). MBH4 = (a)
LiBH4, (b) NaBH4, (c) KBH4, (d) (CH3)4NBH4. Zaznaczono pasma drgań rozciągających mostkowych (Hm)
i terminalnych (Ht) atomów wodoru grup BH4.
W produktach reakcji Y(BH4)3 z (CH3)4NBH4 i KBH4 nie wykryto śladów substratów,
natomiast poprzez porównanie względnych ilości LiCl z ilością produktu, wykonane w udokładnianiu

Rietvelda (podrozdz. 7.3) można było oszacować wydajność reakcji (7.2), Tab. 7.1. Wyniki analizy
świadczą o wysokiej wydajności, 98% dla KY(BH4)4 i 87% dla (CH3)4NY(BH4)4.
Tab. 7.1. Porównanie składu próbek i wydajności reakcji (7.2) dla M = (CH3)4N i K. Analiza fazowa
dyfraktogramów.

skład po reakcji

KBH4 + Y(BH4)3

(CH3)4NBH4 +
Y(BH4)3

m/m %

mol %

m/m %

mol %

MY(BH4)4

58,8

24,4

59,4

21,8

LiCl

41,2

75,6

40,6

78,2

wydajność reakcji
(6.2) [%] *

98

87

* Przy założeniu krystaliczności wszystkich substancji obecnych w analizowanych próbkach i oparta o
względną zawartość MY(BH4)3.
7.3 Struktury krystaliczne nowych związków
Poniżej opisano sposób rozwiązania i udokładniania struktur nowych związków, a także postać
samych struktur. Odnośniki do wykorzystywanych programów komputerowych znajdują się w
podrozdz. 4.2. Należy tu zaznaczyć, że uzyskane położenia atomów wodoru są przybliżone (wodór
jest pierwiastkiem o najmniejszej intensywności dyfrakcji promieni Roentgena).
7.3.1

KY(BH4)4
W dyfraktogramie produktu reakcji KBH4 z Y(BH4)3 + 3 LiCl można wyróżnić 3 zestawy

refleksów, Rys. 7.2 (c), pochodzących od: (i) LiCl, (ii) fazy zidentyfikowanej jako KY(BH4)4, (iii) dwa
bardzo słabe refleksy od niezidentyfikowanych zanieczyszczeń (znikające w nieco podwyższonej
temperaturze, ok. 140 oC). Niezidentyfikowane refleksy ze względu na znikomą intensywność zostały
zaniedbane w dalszej analizie dyfraktogramów. Refleksy z zestawu (ii) zostały zindeksowane przy
użyciu programu X-Cell w układzie rombowym. Wygaszenia systematyczne wskazywały na
centrowanie na podstawach (C) z możliwymi kilkoma grupami przestrzennymi. Stosunek osiowy
a : b : c = 1 : 1,47 : 1,13 otrzymanej komórki elementarnej był bardzo bliski stosunkowi osiowemu w
krystalizującym w grupie Cmcm NaSc(BH4)4, a : b : c = 1 : 1,45 : 1,10 [349]. Znana struktura tego
ostatniego związku została zatem użyta jako model startowy w udokładnianiu Rietvelda wykonanym
w programie Jana2006. Tło zostało opisane za pomocą 25 wielomianów Legendre’a. Położenia
atomów w komórce elementarnej zostały udokładnione z więzami, wynoszących dla kątów H–B–H
109,47

o

(odchylenie standardowe = 0,05 o), dla odległości B–H 1,12 Å (odchylenie

standardowe = 0,005 Å). Izotropowe parametry przemieszczenia (czynniki temperaturowe) wszystkich
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atomów B zostały zrównane, podobnie, jak parametry przemieszczenia atomów H. Udokładnianie
zakończono przy uzyskaniu następujących parametrów dopasowania do danych eksperymentalnych:
Rp = 1,43%, Rwp = 1,88%, GOF = 2,15, Robs(KY(BH4)4) = RBragg(KY(BH4)4) = 2,25%, Robs(LiCl) =
RBragg(LiCl) = 0,82%, Rys. 7.4.

Rys. 7.4. Wynik udokładniania Rietvelda dla KY(BH4)4. U góry: zmierzony (punkty) i wygenerowany
(linie) dyfraktogram. Zaznaczono refleksy pochodzące od LiCl (wyżej) oraz KY(BH4)4 (niżej). U dołu:
krzywa różnicowa dla danych eksperymentalnych i wygenerowanych na podstawie udokładnionych
parametrów (CuKα).
KY(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej Cmcm, a = 8,5157(4) Å, b = 12,4979(6) Å,
c = 9,6368(5) Å, V = 1025,62(9) Å3, Z = 4, d = 1,21 g cm−3, Rys. 7.5. Objętość cząsteczkowa, V/Z =
256.4 Å3 jest o ok. 8 % większa niż suma objętości cząsteczkowych substratów, V/Z=236.9 Å3, co
sugeruje luźne upakowanie. Kation Y3+ jest koordynowany przez cztery aniony BH4−, z utworzeniem
kompleksowego anionu [Y(BH4)4]−, przyjmującego postać zdeformowanego czworościanu (jeśli
zaniedbać atomy wodoru). Podobny jon, [Sc(BH4)4]– jest obecny we wspomnianych już trzech
złożonych borowodorkach skandu: LiSc(BH4)4 [312], NaSc(BH4)4 [349] i KSc(BH4)4 [350]. Tak, jak
w analogach skandowych, w KY(BH4)4 aniony BH4– pełnią funkcję ligandów trójkleszczowych, co
skutkuje bardzo wysoką liczbą koordynacyjną itru, wynoszącą 12, Rys. 7.4. Itr jest otoczony przez 12

atomów wodoru również w obu odmianach polimorficznych Y(BH4)3, jednak w tym przypadku każda
grupa borowodorkowa koordynowała dwa atomy itru, tworząc nieskończone sieci trójwymiarowe.

Rys. 7.5. Komórka elementarna KY(BH4)4 (po lewej), pierwsza sfera koordynacyjna itru (w środku) i
potasu (po prawej). Przedstawiono długości wiązań Y-H zaokrąglone do 0,01 Å.
Otoczenie jonu K+ stanowi sześć grup borowodorkowych, tworzących nieco skompresowany
oktaedr KB6, z odległościami K–B wynoszącymi 3,259(10) Å x2 i 3,354(7) Å x4, oraz kątami B–K–B
87,21(17)–92,79(17)o. Pierwsza sfera koordynacyjna potasu w KY(BH4)4 jest zatem bliska idealnemu
ośmiościanowi KB6 obserwowanemu w regularnej, trwałej w temperaturze pokojowej strukturze
KBH4, z sześcioma odległościami K–B wynoszącymi 3,3640(6) Å [272]. Różnice w koordynacji jonu
K+ uwidaczniają się natomiast silniej jeśli weźmie się pod uwagę atomy wodoru: w KY(BH4)4 jon
potasu jest otoczony przez 18 atomów wodoru z 6 krótkimi (2,60(4)–2,84(2) Å) i 12 dłuższymi
odległościami K–H (3,299(12)–3,37(3) Å), ze średnią odległością K–H wynoszącą 3,147 Å, podczas
gdy w KBH4 potas jest koordynowany przez 12 atomów wodoru odległych o 2,877(11) Å.
7.3.2

(CH3)4NY(BH4)4
W dyfraktogramie produktu reakcji (CH3)4NBH4 z Y(BH4)3 + 3 LiCl można wyróżnić dwa

zestawy refleksów, Rys. 7.2 (d), pochodzących od LiCl oraz od fazy zidentyfikowanej jako
(CH3)4NY(BH4)4. Drugi zestaw refleksów został zindeksowany przy użyciu programu X-Cell w
układzie rombowym, w komórce prymitywnej. Wygaszenia systematyczne wskazywały na kilka
możliwych grup przestrzennych, przy czym wstępne udokładnianie metodą Pawleya prowadziło do
najlepszych wyników dla grup przestrzennych Pnma oraz Pn21a. Ostatecznie, struktura została
rozwiązana za pomocą optymalizacji położeń atomów w przestrzeni rzeczywistej przeprowadzonej w
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programie FOX (metoda „parallel tempering”). Podczas rozwiązywania struktury idealne,
tetraedryczne geometrie jonów BH4− oraz (CH3)4N+ zostały usztywnione, zastosowano również
funkcję kary dla zbyt małych odległości międzyatomowych: Y–Y, Y–N, N–N > 4 Å; C–Y, C–C, C–B,
B–Y, B–N, Y–H, N–H > 2 Å; N–C > 1,4 Å; H–H > 1,2 Å ; C–H, B–H > 1 Å. Model uzyskany z
programu FOX był następnie udokładniany w programie Jana2006. Tło zostało opisane za pomocą 20
wielomianów Legendre’a. Na położenia atomów w jonach BH4– i (CH3)4N+, oraz na najbliższe
odległości Y–H w anionie [Y(BH4)4]– zostały nałożone więzy: N–C 1,5 (0,01) Å; C–H 1,0 (0,01) Å;
B–H 1,15 (0,001) Å; Y–H 2,3 (0,01) Å; C–N–C 109,47 (0,05) o; N–C–H, H–C–H 109,47 (0,01) o; H–
B–H 109,47 (0,005) o. Izotropowe parametry przemieszczenia (czynniki temperaturowe) wszystkich
atomów zostały zrównane. Udokładnianie zakończono przy uzyskaniu następujących parametrów
dopasowania

do

danych

eksperymentalnych:

Rp =

1,04%,

Rwp =

1,44%,

GOF=1,97,

Robs((CH3)4NY(BH4)4)=RBragg((CH3)4NY(BH4)4)= 3,53%, Robs(LiCl)=RBragg(LiCl)=1,05%., Rys. 7.6.

Rys. 7.6. Wynik udokładniania Rietvelda dla (CH3)4NY(BH4)4. U góry: zmierzony (punkty) i
wygenerowany (linie) dyfraktogram. Zaznaczono refleksy pochodzące od LiCl (wyżej) oraz
(CH3)4NY(BH4)4 (niżej). U dołu: krzywa różnicowa dla danych eksperymentalnych i wygenerowanych
na podstawie udokładnionych parametrów (CuKα). Na szaro oznaczono obszar wyłączony z
udokładniania.
(CH3)4NY(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej Pnma, a = 15,0290(10) Å,
b = 8,5164(6) Å, c = 12,0811(7) Å, V = 1546,29(17) Å3, Z = 4, Rys. 7.7. Objętość cząsteczkowa tego

związku, V/Z = 386,6(4) Å3 jest aż o 15 % większa niż suma objętości substratów reakcji (7.2), po
odjęciu objętości LiCl, V/Z = 337,0 Å. Świadczy to o bardzo niskim upakowaniu strukturalnym i
skutkuje niską gęstością, d = 0,955 g cm−3. Podobnie jak w KY(BH4)4, w strukturze krystalicznej
można tu wyróżnić aniony [Y(BH4)4]–, luźno otoczone przez kationy tetrametyloamoniowe,
[(CH3)4N]+, Rys. 7.7. Tetraedr YB4 jest w tym przypadku nieco bardziej zdeformowany niż w
KY(BH4)4, lub analogiczny tetraedr ScB4 w NaSc(BH4)4 [349], lecz bardziej regularny niż tetraedr
ScB4 w LiSc(BH4)4 [312] czy też w KSc(BH4)4 [350]. Ten ostatni związek przyjmuje taką samą grupę
przestrzenną, lecz odróżnia go sposób koordynacji metalu trójwartościowego przez jon
jednowartościowy, oraz metalu jednowartościowego przez grupy borowodorkowe. Podobnie jak w
KY(BH4)3 oraz MSc(BH4)4, aniony BH4– są ligandami trójkleszczowymi przyłączonymi do itru z 12
wiązaniami Y–H 2,29(3)–2,318(9) Å. Również teoretyczna optymalizacja geometrii komórki
elementarnej (periodyczne obliczenia DFT) potwierdza opisany sposób koordynacji itru w
(CH3)4NY(BH4)4, otrzymany z udokładniania Rietvelda [434].

Rys. 7.7. Komórka elementarna (CH3)4NY(BH4)4 (po lewej), pierwsza sfera koordynacyjna itru (w
środku) i kationu (CH3)4N+ (po prawej, dla przejrzystości opuszczono grupy borowodorkowe).
Przedstawiono długości wiązań Y-H zaokrąglone do 0,01 Å.
Otoczenie kationów (CH3)4N+ przez aniony [Y(BH4)4]– może zostać opisane jako
zdeformowany graniastosłup trójkątny z sześcioma odległościami N–Y w przedziale 5,804(7)–
6,037(8) Å, porównywalnymi z otrzymanymi z obliczeń DFT, 5,616–6,150 Å [434]. W bliskim
strukturalnie związku, KSc(BH4)4, kation K+ jest otoczony przez 7 anionów [Sc(BH4)4]–, a wielościan
koordynacyjny może być opisany jako zdeformowany graniastosłup trójkątny z dodanym
wierzchołkiem. W przypadku (CH3)4NY(BH4)4, w pierwszej sferze koordynacyjnej kationu
tetrabutyloamoniowego znajduje się 9 anionów BH4– w odległości N–B 4,400(19)–5,043(12) Å, co
również odróżnia ten związek od KSc(BH4)4, gdzie potas jest otoczony przez 8 grup BH4−. Również w
141

prekursorze (CH3)4NY(BH4)4, t.j. w borowodorku tetrametyloamoniowym, kationy (CH3)4N+ są
otoczone przez 8 anionów BH4– (4,533(6) Å x 4; 5,246(8) Å x 4).
Obecność drgań charakterystycznych dla mostkowych i terminalnych atomów wodoru
wystepujących w anionie [Y(BH4)4]– jest zgodna z postacią rozwiązanych struktur krystalicznych, Rys.
7.3. Widma FTIR związków itru są podobne do widm analogów skandowych zawierających anion
[Sc(BH4)4]–. Wybrane cechy strukturalne obu powyższych związków chemicznych zostały
podsumowane i porównane z kilkoma borowodorkami w Tab. 7.2.
Tab. 7.2. Porównanie odległości międzyatomowych i kątów pomiędzy wiązaniami dla wybranych
borowodorków. Jednostki: Vm (objętości cząsteczkowe) [Å3], odległości [Å], kąty [o].
wielkość

proste borowodorki
złożone borowodorki skandu
(CH3)4NBH4
KSc(BH4)4
α–Y(BH4)3 LiSc(BH4)4 NaSc(BH4)4
P4/nmm
Pnma
Pa–3 [415] P–42c [312] Cmcm [349]
[435]
[350]
177,1
159,8
222,2
218,7
234,1

złożone borowodorki itru

Vm

KBH4
Fm–3m
[272]
76,1

% H*

7,5

4,5

9,1

14,5

12,7

11,2

8,6

7,2

MI–H**

2,877(11)

3,90(5)–
5,91(4)

–––

1,98(8)–
2,5(1)

2,33(1)–
3,34(1)

2,58(7)–
3,69(12)

2,60(4)–
3,37(3)

3,899(8)–
5,957(12)

MI–B**

3,3640(6)

4,533(6)–
5,246(8)

–––

2,54(1)

2,94(1)–
3,22(1)

3,51(4)–
3,95(2)

3,259(10)–
3,354(7)

4,400(19)–
5,043(12)

B–MI–B**

90

70,25(17)–
121,57(19)

–––

73,0(3)–
101,257(15)

87,76(2)–
92,24(2)

57,3(4)–
111,8(4)

87,21(17)–
92,79(17)

49,09(16)–
122,4(3)

MIII–H

–––

–––

2,229(8)–
2,334(7)

1,92(5)–
2,55(8)

2,15(2)–
2,17(2)

2,0(1)–
2,4(1)

2,20(3)–
2,41(4)

2,29(3)–2,318(9)

MIII–B

–––

–––

1,176(10)–
1,235(9)

2,28(1)

2,27(1)–
2,50(1)

2,27(2)–
2,38(3)

2,362(9)–
2,448(10)

2,394(11)–
2,430(9)

B–MIII–B

–––

–––

78,6(2)–
105,0(2)

95,5(14)–
114,9(5)

96,5(5)–
125,4(5)

108,9(5)–
110,6(6)

108,44(16)–
112,3(4)

107,5(6)–
115,5(4)

KY(BH4)4
Cmcm

(CH3)4NY(BH4)4
Pnma

256,4

386,6

(*) % H zawartego w grupach borowodorkowych w czystym związku; (**) MI odnosi się do atomu N
dla soli (CH3)4N+.

7.4 Rozkład termiczny
Wyniki pomiarów DSC dla procesu rozkładu termicznego produktów reakcji Y(BH4)3 + MBH4, M
= Li, Na, K, (CH3)4N zostały podsumowane w Tab. 7.3. Szczegóły dotyczące procesu rozkładu
każdego z badanych układów są omówione osobno poniżej, włącznie z analizą stałych produktów.
Należy pamiętać, że efekty cieplne, których wartości podano, nie zostały zmierzone w warunkach
równowagi termodynamicznej i maja charakter jedynie danych przybliżonych, do zgrubnych
porównań.
Tab. 7.3. Temperatury sygnałów DSC [oC] rejestrowanych poniżej 400 oC wraz z ich
przyporządkowaniem.
YCl3 + n LiBH4

Y(BH4) + MBH4
Y(BH4)3+
(CH3)4NBH

YCl3 +
3 LiBH4

YCl3 +
4 LiBH4

Y(BH4)3 +
LiBH4

Y(BH4)3 +
NaBH4

Y(BH4)3 +
KBH4

(*)

–––

96

96

–––

–––

–––

(**)

192

≈190

–––

–––

–––

–––

(#)

–––

–––

–––

–––

–––

246

(I)

228

207

183

168

171

289

(II)

276

271

273

273

271

–––

(***)

–––

296

296

–––

–––

–––

sygnał
DSC

przyporzadkowanie

4

(III)

–––

–––

–––

324

338

–––

(IV)

–––

–––

–––

–––

359

–––

ubytek
masy#
[%]

3,28
8,5 H/Y&

4,77
13,5 H/Y&

4,94
13,8 H/Y&

4,09
12,7 H/Y&

3,88
12,1 H/Y&

23,6^

przemiana fazowa
LiBH4
przemiana fazowa
Y(BH4)3
rozkład
zanieczyszczeń
NMe4BH4
pierwszy etap
rozkładu
termicznego$
drugi etap rozkładu
termicznego
topnienie LiBH4
trzeci etap rozkładu
termicznego
czwarty etap rozkładu
termicznego
–––

$

dla kompozytu Y(BH4)3 + NaBH4 ma miejsce również synteza NaY(BH4)2Cl2;# < 400 oC; & zakładając
wydzielanie czystego wodoru; ^ następuje wydzielanie lotnych produktów organicznych
Podobnie jak w przypadku borowodorku itru, podrozdz. 5.2.4, wodór wydzielony podczas

rozkładu termicznego kompozytów LiBH4/Y(BH4)3, NaBH4/Y(BH4)3, oraz złożonego borowodorku
KY(BH4)4 jest jedynie w bardzo niewielkim stopniu zanieczyszczony, Rys. 7.8. Zanieczyszczeniami są
borowodory, wydzielane w początkowych etapach rozkładu, przy czym nie są one bezpośrednio
obserwowane w widmach masowych – natomiast powodują obniżenie sygnału od bardzo niewielkiej
ilości wody stanowiącej zanieczyszczenie gazu nośnego (99,999% Ar); sygnał diboranu jest niewiele
ponad granicą szumów w widmach FTIR gazowych produktów rozkładu tych substancji [434].

143

Rys. 7.8.
.8. Najbardziej istotne zmiany intensywności sygnałów w widmie masowym gazowych
produktów rozkładu KY(BH4)4. Szybkość ogrzewania: 5 K min−1.
Produktami rozkładu organicznej pochodnej borowodorku itru, (CH3)4NY(BH4)4, są natomiast
związki organiczne z domieszkąą wodoru. W warunkach wysokiej temperatury następuje
nast
fragmentacja
kationu tetrametyloamoniowego, co można
mo
dobrze zaobserwować w widmach masowych,
asowych, Rys. 7.9.

Rys. 7.9. Najbardziej istotne zmiany intensywności sygnałów w widmie masowym gazowych
produktów rozkładu (CH3)4NY(BH4)4. Szybkość ogrzewania: 5 K min−11.
7.4.1

Y(BH4)3 + (CH3)4NBH4 → (CH3)4NY(BH4)4
(CH3)4NY(BH4)4 rozkłada się powyżej 225 oC w dwuetapowym procesie, zgodnie z pomiarem

o
DSC, Rys. 7.10. Podczas etapu (#) (225–255
(225
C) ubytek masy wynosi 3,2%, a w etapie (I) (255–315
(255

o

C) uwalniane jest 20,4%, co skutkuje sumarycznym spadkiem masy poniżej 400 oC wynoszącym ok.

23,6%, Tab. 7.3.

Rys. 7.10. Krzywe TGA (linia czerwona, ciągła) i DSC (linia niebieska, przerywana) dla (a) Y(BH4)3 +
(CH3)4NBH4 + 3LiCl mielonych przez 1 godz. prowadząc do (CH3)4NY(BH4)4, (b) (CH3)4NBH4 (5 K min−1).
Spadek masy w pierwszym etapie rozkładu (#) jest bliski masie nieprzereagowanego
(CH3)4NBH4, oszacowanej na podstawie fazowej analizy dyfrakcyjnej (Tab. 7.1), ok. 3,3%. Biorąc
pod uwagę, że rozkład termiczny (CH3)4NBH4 ma miejsce w zakresie temperatur 215–260 oC, z
ubytkiem masy ok. 95,2%, można wysnuć wniosek, że w trakcie etapu (#) następuje rozkład
pozostałego substratu, (CH3)4NBH4. Faktycznie, w tym zakresie temperatur w widmach FTIR
gazowych produktów rozkładu obserwuje się pasma charakterystyczne dla produktów rozkładu
termicznego (CH3)4NBH4 (m. in. 2369 cm–1, 1306 cm–1, 1160 cm–1, widma nie zostały pokazane). Z
drugiej strony, szczegółowa analiza widm masowych gazowych produktów rozkładu pozwala
stwierdzić, że stężenie jonów H2+ względem CHx+ jest czterokrotnie większe w gazach uwalnianych w
tym etapie rozkładu termicznego (CH3)4NY(BH4)4 niż w przypadku rozkładu (CH3)4NBH4. Świadczy
to o uwalnianiu H2 z (CH3)4NY(BH4)4 jako o kolejnym procesie zachodzącym podczas etapu (#).
Nakładanie się tych dwóch procesów pozwala na wyjaśnienie wypadkowego efektu endotermicznego
piku (#), który wynika z rozkładu termicznego nieprzereagowanego w reakcji (7.2) (CH3)4NBH4 w
obecności (CH3)4NY(BH4)4, oraz początku pierwszego etapu endotermicznego rozkładu termicznego
(CH3)4NY(BH4)4.
(CH3)4NY(BH4)4 wykazuje większą stabilność w porównaniu z Y(BH4)3, co jest
odzwierciedlone zarówno w temperaturach poczatku rozkładu (odpowiednio 225 oC i 160 oC), jak też
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w temperaturach najbardziej intensywnych sygnałów DSC (odpowiednio 289

o

C i 230

o

C).

Obserwacje te można wyjaśnić patrząc na reakcję (7.2) jako na “zobojętnianie” kwasu (Y(BH4)3) i
zasady Lewisa ((CH3)4NBH4) skutkującą powstaniem soli, (CH3)4NY(BH4)4. Takie reakcje zachodzą
tym łatwiej, im większa jest, odpowiednio, kwasowość i zasadowość reagentów. Większa trwałość
produktu reakcji kwasu Lewisa z zasadą Lewisa również łaczy się z efektami cieplnymi
zaobserwowanymi w pomiarze DSC: rozkład termiczny (CH3)4NBH4 jest egzotermiczny (ok. –68,3 kJ
mol−1), rozkład Y(BH4)3 – umiarkowanie endotermiczny (ok. +51,3 kJ mol−1 Y65), natomiast rozkład
termiczny (CH3)4NY(BH4)4 ma zdecydowanie większy endotermiczny efekt cieplny (ok. +108,9 kJ
mol−1 Y). Te obserwacje potwierdzają ogólną regułę, że rozkład termiczny wodorków zachodzi
trudniej w zasadowym środowisku [87].

Rys. 7.11. Dyfraktogramy produktów rozkładu termicznego (CH3)4NY(BH4)4 otrzymanych przez
wygrzanie do okreslonej teperatury i szybkie ochłodzenie (CuKα). Niezaznaczone refleksy pochodzą od
(CH3)4NY(BH4)4.
Na dyfraktogramie próbki (CH3)4NY(BH4)4 ogrzanej do 252 oC (koniec etapu (#)) i
ochłodzonej

szybko

do

temperatury

pokojowej

widać

spadek

intensywności

refleksów

(CH3)4NY(BH4)4 w porównaniu do LiCl (Rys. 7.11). Ponadto, pojawiają się w tej temperaturze bardzo
słabe refleksy od niezidentyfikowanej fazy (2θ ≈ 8,8; 11,2; 15,3; 16,3 [o]). Natomiast w przypadku
próbki ogrzanej do 310 oC (koniec etapu (I)) widoczne są jedynie refleksy LiCl; w widmie FTIR dla
tej próbki nie obserwuje się już absorpcji charakterystycznej dla związków zawierających wiązania B–
H, co wskazuje na powstawanie amorficznych borków, podobnie, jak to ma miejsce w przypadku
macierzystego Y(BH4)3. Całkowite usunięcie części organicznej z cząsteczki tego złożonego
borowodorku skutkowałoby ubytkiem masy ok. 21,0 %. Wartość ta jest bliska zaobserwowanemu
poniżej 400 oC spadkowi masy, wynoszącemu 23,6%. Biorąc pod uwagę skład mieszaniny po syntezie
(CH3)4NY(BH4)4, oraz zakładając całkowite usuwanie części organicznej, a także częściowe usuwanie
wodoru z zachowaniem Y i B obecnych w próbce (włącznie z B zawartym w pozostałym substracie,
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Efekt cieplny pierwszego etapu (I) rozkładu termicznego.

Me4NBH4), można określić, że stała pozostałość po ogrzaniu do 400 oC ma przybliżony skład: YB4H7
+ 3 LiCl.
7.4.2

KBH4 + Y(BH4)3 → KY(BH4)4
Krzywa termograwimetryczna zarejestrowana dla KY(BH4)4 wykazuje lokalne minimum w

temperaturze pierwszego piku DSC oznaczonego jako I (ok. 180 oC), Rys. 7.12. Takie zachowanie
próbki można przyporządkować procesowi topnienia KY(BH4)4 z zachodzącym w niewielkim stopniu
rozkładem termicznym z uwalnianiem H2 (ok. 0,2%). Warto zauwazyć, że KY(BH4)4 ma
prawdopodobnie najniższą temperaturę topnienia spośród nieorganicznych związków potasu, na tę
wartość jednak wpłynąć obecność LiCl pozostałego po pierwszym etapie syntezy. Minimum na
krzywej TGA pojawia się dla różnych szybkości ogrzewania i jest zapewne spowodowane przez nagłą
zmianę pływalnosci wynikającą z szybkiego wzrostu objętości stopu i jednoczesnego spadku masy.
Takie puchnięcie (pienienie się) próbki w temperaturze topnienia zostało zaobserwowane podczas
ogrzewania KY(BH4)4 w kolbie w atmosferze Ar. Spowodowane one było uwięzieniem wydzielonego
H2 w stopie o znacznej lepkości. Wzrost masy po osiągnięciu minimum związany jest z relaksacją
wagi do punktu odpowiadającego rzeczywistej masie próbki (efekt odwrotny).

Rys. 7.12. Krzywe TGA (linia czerwona, ciągła) i DSC (linia niebieska, przerywana) dla KY(BH4)4 + 3LiCl
(5 K min−1).
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Rys. 7.13. Dyfraktogramy proszkowe (PXD) produktów rozkładu termicznego KY(BH4)4 zawierającego
LiCl (CuKα): (a) przed rozkładem termicznym, (b) w 140 oC (po 3 godzinach wygrzewania), (c) w 220 oC
(próbka uprzednio wygrzana w 140 oC przez 3 godz.), (d) próbka ogrzana do 210 oC i szybko
ochłodzona do temperatury pokojowej, (e) próbka ogrzana do 295 oC i szybko ochłodzona do
temperatury pokojowej, (f) próbka ogrzana do 410 oC i szybko ochłodzona do temperatury pokojowej.
Nieoznaczone refleksy w (d) i (f) pochodzą od niezidentyfikowanych produktów rozkładu; zaznaczono
wyłącznie refleksy o najwyższej intensywności.
Stałe produkty rozkładu termicznego KY(BH4)4 były badane z użyciem proszkowej dyfrakcji
rentgenowskiej, Rys. 7.13. W temperaturze 140 oC ((a) początek piku DSC I) refleksy KY(BH4)4
początkowo stają się węższe, co świadczy o wzroście krystaliczności próbki na skutek wygrzewania.
Następnie można zauważyć stopniowy spadek ich intensywności, aż do całkowitego zaniku po ok. 3
godzinach wygrzewania w tej temperaturze. Przy dalszym ogrzewaniu (b), stopniowo uwidaczniają się
słabe refleksy od KBH4; przy 220 oC szacowany z dyfraktogramu stosunek molowy KBH4 : LiCl =
0,52 : 3 = 0,173; przed rozpoczęciem ogrzewania ilość borowodorku potasu w stosunku do chlorku
litu wynosiła 0,02 : 3 = 0,007 (Tab. 7.1). Odpowiada to odtworzeniu 0,5 mola KBH4 na każdy mol
KY(BH4)4, prawdopodobnie na skutek powstania amorficznego, ubogiego w potas przejściowego
produktu rozkładu. Podobnie do KY(BH4)4 zachowuje się jego skandowy analog, KSc(BH4)4. Podczas
rozkładu termicznego tego związku obserwuje się wzrost intensywności refleksów KBH4 następujący
w zakresie temperatur 187 – 237 oC [350].
Poważną wadą typowych laboratoryjnych dyfraktometrów uwidaczniającą się w zastosowaniu
do badań in situ rozkładu termicznego jest minimalny czas pomiarowy rzędu kilkunastu –
kilkudziesięciu minut. Zwykle podczas tak długiego pomiaru obserwuje się dalszy rozkład termiczny
próbki, co uniemożliwia detekcję nietrwałych produktów przejściowych, oraz może powodować
uzyskanie niespójnych danych. Pomiary synchrotronowe, w których minimalny czas pomiarowy sięga

kilkunastu sekund, są pozbawione w znacznym stopniu tych wad, jednak nie są łatwo dostępne. Z
tego względu, zdecydowałem się na badania ex situ próbek przygotowanych poprzez wygrzewanie do
określonej temperatury i szybkie ochładzanie, Rys. 7.13, (d), (e), (f).66
KBH4 nie jest obserwowany na dyfraktogramach próbek ogrzewanych do 190-210 oC, dla
których ubytek masy nie przekraczał 0,4%, co stanowi równoważnik 1 atomu wodoru w cząsteczce
KY(BH4)4. Natomiast wzrost absorbancji w rejonach pasm absorpcji KBH4 w widmach FTIR,
Rys. 7.14 (b), świadczy o powstawaniu i powoli zachodzącej w tej temperaturze krystalizacji KBH4.
Równocześnie, w próbkach otrzymanych przez ogrzewanie w tym zakresie temperatur, obserwowane
jest powstawanie fazy krystalicznej, której nie udało się zidentyfikować, ani ustalić jej struktury (ze
względu na znaczną liczbę nakładających się refleksów oraz małą ich intensywność powodującą niski
stosunek sygnału do szumu nawet przy znacznym czasie pomiaru). Faza ta prawdopodobnie zawiera
terminalny atom wodoru, B-Ht, o czym świadczą widma w podczerwieni, Rys. 7.14 (b);
przypuszczalnie jest to częściowo odwodorniony związek K–Y–B–H (podobny do CaB2Hx [313]), lub
też wysokotemperaturowa odmiana polimorficzna KY(BH4)4.

Rys. 7.14. Widma FTIR produktów rozkładu termicznego KY(BH4)4 otrzymanych poprzez ogrzewanie
do określonej temperatury i szybkie ochładzanie: (a) przed ogrzewaniem, (b) 210 oC, (c) 295 oC, (d)
410 oC, (e) KBH4, (f) YH3-x.
Maksimum na krzywej DSC oznaczone jako (II), pojawia się w wąskim zakresie temperatur
271-276 oC zarówno dla KY(BH4)4, jak i dla kompozytów zawierających Na i Li, opisanych poniżej.
Pomiary synchrotronowe wykonane in situ podczas rozkładu termicznego produktu reakcji
mechanochemicznej YCl3 + 4 LiBH4 (szybkość ogrzewania: 7 K min−1) świadczą o zachodzącym w
66

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie próbki omawiane od tego miejsca w podrozdziale 7.4.2 zostały
otrzymane poprzez wygrzewanie KY(BH4)4 + 3 LiCl do określonej temperatury (5 K min−1), a następnie szybkie
ochłodzenie (40 K min−1).
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tym zakresie temperatur rozkładzie termicznym YH3 (tworzącego się nieco powyżej 200 oC) z
powstaniem YH2 [420]. Chociaż refleksy od YH3 nie są widoczne w dyfraktogramie żadnej z próbek,
słabe sygnały przy liczbach falowych charakterystycznych dla tego związku pojawiają się w widmie
FTIR próbki ogrzanej do 295

o

C, natomiast YH2 został zaobserwowany na dyfraktogramie

proszkowym KY(BH4)4 ogrzanego do 410 oC. Obserwacje te wskazują na to, że powolny rozkład YH3
może być jednym z procesów mających wkład do sygnału DSC (II) KY(BH4)4 oraz kompozytów
zawierających Na i Li. Natomiast, ubytek masy (ok. 2%) odpowiada znacznie większej ilości wodoru
niż może być wydzielona w tym procesie, zatem nie może to być jedyna reakcja zachodząca w
zakresie tego sygnału DSC.
Po ogrzaniu do 295oC refleksy na dyfraktogramie, oraz pasma absorpcyjne w widmie FTIR
pochodzące od KBH4 stają się dobrze widoczne, pojawiają się również refleksy chlorku potasu w
PXD, Rys. 7.13 (e), Rys. 7.14 (c),; względna ilość substancji krystalicznych: KCl : KBH4 : LiCl = 0,03
: 0,54 : 2,97. Dla próbki otrzymanej w 410 oC KCl, LiCl i YH2 są jedynymi obserwowanymi fazami
krystalicznymi,67 a w widmie FTIR brak jest jakichkolwiek pasm absorpcji pochodzących od wiązań
B-H, Rys. 7.13 (f), Rys. 7.14 (d). Względna ilość KCl : LiCl ≈ 1 : 2 sugeruje, że cała ilość potasu
obecnego w próbce obecna jest w postaci KCl; YH2 jest bardzo słabo krystaliczny i oszacowanie jego
względnej ilości nie było możliwe. Zgodnie z całkowitym ubytkiem masy do 400

o

(3,88%),

wydzielaniem niemal czystego wodoru w procesie rozkładu termicznego, oraz powyższą analizą skład
próbki w tej temperaturze mozna przedstawić jako: 2 LiCl + KCl + LiYB4H4 (poza wykrytym w tej
temperaturze YH2 mogą być obecne: słabo rozpraszający promienie Roentgena LiH, amorficzny B,
oraz YB4, a także inne, nieznane substancje).
7.4.3

NaBH4 + Y(BH4)3
Jak opisano to na początku tego rozdziału, w kompozycie uzyskanym przez mielenie

wysokoenergetyczne NaBH4 z Y(BH4)3 zawierającym 3 LiCl obecny jest głównie krystaliczny LiCl
oraz α-Y(BH4)3, brak jest natomiast jakichkolwiek oznak zajścia reakcji chemicznej, Rys. 7.15.
Świadczy to o tym, ze NaY(BH4)4 nie powstaje w warunkach reakcji mechanochemicznej, w
odróżnieniu od KY(BH4)4 i (CH3)4NY(BH4)4, co wynika ze zbyt niskiej zasadowości Lewisa NaBH4 w
porównaniu do KBH4 i (CH3)4NBH4.
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Widoczny jest także niezidentyfikowany refleks przy ok. 33,5 o.

Rys. 7.15. Dyfraktogramy proszkowe (PXD) kompozytu Y(BH4)3/ NaBH4/ 3 LiCl (CuKα): (a) w
temperaturze pokojowej, (b) w 171 oC (in situ), (c) ogrzanego do 200 oC i szybko ochłodzonego, (d)
ogrzanego do 230 oC i szybko ochłodzonego. Nieoznaczone refleksy pochodzą od
niezidentyfikowanych produktów rozkładu. LT i HT – odpowiednio α-Y(BH4)3 i β-Y(BH4)3.

Rys. 7.16. Krzywe TGA (linia czerwona, ciągła) i DSC (linia niebieska, przerywana) dla kompozytu
Y(BH4)3/ NaBH4/ 3 LiCl (5 K min−1).
Co ciekawe, proces rozkładu termicznego kompozytu Y(BH4)3/ NaBH4/ 3 LiCl przebiega
zupełnie niezgodnie z oczekiwaniami dla prostej mieszaniny związków chemicznych, Rys. 7.16. W
temperaturze ok. 165 oC (początek sygnału DSC (I)), zanikają refleksy α-Y(BH4)3, natomiast
pojawiają się refleksy od fazy zidentyfikowanej następnie jako NaY(BH4)2Cl2. Ten ostatni związek
został niedawno otrzymany poprzez wysokoenergetyczne mielenie YCl3 z NaBH4 oraz następcze
wygrzewanie mieszaniny w 230 oC w celu uzyskania krystalicznego produktu [289]. W moich
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eksperymentach temperatura konieczna do powstania tej substancji była o ok. 70 oC niższa,
niż
natomiast
obserwowany stopień przereagowania
rzereagowania wyraźnie
wyra
mniejszy – po ochłodzeniu próbki do temperatury
t
pokojowej refleksy Y(BH4)3 stająą się ponownie widoczne, Tab. 7.4.
Tab. 7.4.
.4. Wyniki analizy dyfraktogramów kompozytów Y(BH4)3/ NaBH4/ 3 LiCl.
wzglę
względna
ilość faz krystalicznych znormalizowana do 3 mol Cl [mol]
sposób przygotowania
próbki
(A) mielenie NaBH4 +
Y(BH4)3 + 3 LiCl
(A) zmierzona w
171 oC*
(A) ogrzana do 200 oC i
szybko ochłodzona;
pomiar w temperaturze
pokojowej**

α-Y(BH
Y(BH4)3

β-Y(BH4)3

NaBH4

NaY(BH4)2Cl2

LiCl

0,81

-----

0,032

-----

3

-----

-----

0,17

0,22

2,52

0,39

0,005

0,67

0,18

2,62

* rzeczywisty skład wielopierwiastkowego borowodorku: NaYCl2.18(BH4)1.82; ** rzeczywisty skład
wielopierwiastkowego borowodorku: NaYCl2.09(BH4)1.91 – niższy stopień podstawienia pozycji BH4−
przez Cl− wynika tu prawdopodobnie z krótszego przebywania próbki w podwyższonej temperaturze.
Zanikanie NaBH4 jest związane zapewne z jego częściową amorfizacją w wyniku mielenia
wysokoenergetycznego.
Te obserwacje sugerują,
ą że w 165 oC układzie zachodzi reakcja z udziałem Y(BH4)3; nie
obserwuje się tu procesu topnienia (obserwacje wizualne, podczas ogrzewania próbki w atmosferze
Ar). Niecałkowite odtwarzanie się Y(BH4)3 po ochłodzeniu próbek wynika z tworzenia się
si
NaY(BH4)2Cl2, jak równieżż z częś
częściowego nieodwracalnego rozkładu borowodorku itru. Oba te
procesy mają wkład do efektu cieplnego endotermicznego piku ((I) na krzywej DSC (ok. +54 kJ mol−1
Y). Ponieważ nie zaobserwowałem tu powstawania żadnych
adnych znanych produktów ubocznych syntezy
NaY(BH4)2Cl2 z YCl3 i NaBH4 (t.j.
t.j. Na3YCl6, NaCl), można przyjąć, że NaY(BH4)2Cl2 jest tworzony
na skutek bezpośredniej reakcji:
Y(BH4)3 + NaBH4 (amorf.)) + 3 LiCl

NaY(BH4)2Cl2 + 2 LiBH4 (amorf.) + LiCl

(7.3).

Udział LiCl w reakcji (7.3)
.3) wskazuje na to, żee ta sól nie zawsze jest obojętna
oboję
względem
borowodorków w podwyższonej
ższonej temperaturze i nalezy ostrożnie
ostro
interpretowaćć dane uzyskane dla
rozkładu
du termicznego borowodorków zawierających
zawieraj cych halogenki metali jako produkty uboczne.
Dalsze ogrzewanie tego kompozytu do 230 oC prowadzi do zmniejszenia intensywności
dyfrakcji od wszystkich faz zawierających
zawierają
jony BH4−, Rys. 7.15 (d). Pik DSC (II)
(
odnosi się do
rozkładu termicznego mieszaniny Y(BH4)3 / NaY(BH4)2Cl2 / 2 LiBH4 / LiCl z ubytkiem masy ok.
2,13%. Następny pik DSC (III)) jest związany
zwi
z ubytkiem masy wynoszącym 1,30
30 %,
% co łącznie z
0,67% z etapu (I), prowadzi do całkowitego spadku masy poniżej
poni
400 oC wynoszącego
wynosz
4,09 %
odpowiadającemu
cemu wzorowi sumarycznemu stałych produktów: NaYB4H3 + 3 LiCl. Niestety,
amorfizacja próbki podczas rozkładu termicznego uniemożliwia
uniemo
identyfikacjęę produktów.

7.4.4

LiBH4 + Y(BH4)3
Podobnie jak jego sodowy analog, kompozyt LiBH4/Y(BH4)3/ 3 LiCl również wykazuje

wyraźne nieaddytywne zachowanie w przypadku procesu rozkładu termicznego. Sygnały DSC
zmierzone podczas ogrzewania zmielonych Y(BH4)3/LiBH4/3 LiCl oraz 4 LiBH4/YCl3 nie odnoszą się
bezpośrednio do sygnałów obserwowanych dla Y(BH4)3 i LiBH4 [436], Rys. 7.17. Najważniejsze
różnice to: 1) pik DSC (*), odnoszący sie do przemiany polimorficznej LiBH4 pojawia się w
temperaturze o ponad 20 oC niższej niż dla czystego LiBH4, 2) pik (I) odnoszący się do pierwszego
etapu rozkładu termicznego jest rejestrowany w temperaturze o 20 – 45 oC niższej niż dla α-Y(BH4)3.
Produkty mielenia wysokoenergetycznego 4 LiBH4/YCl3 i 3 LiBH4/YCl3 były niedawno badane, i
również stwierdzono w tym przypadku podobną zależność piku (I) od składu próbki [420]. W
pomiarach, których wyniki przedstawiono na Rys. 7.17 sygnał DSC (I) odnosi się do pierwszego etapu
rozkładu termicznego α-Y(BH4)3 w obecności LiBH4. LiBH4 – ze względu na mniejszy promień
jonowy Li+ niż Y3+ – działa względem borowodorku itru jak kwas Lewisa, co stanowi silny kontrast w
stosunku do zachowania, opisanych powyżej, borowodorków Na, K, oraz (CH3)4N, pełniacych funkcję
zasad Lewisa. Takie zachowanie kompozytów Y(BH4)3/LiBH4/ 3 LiCl oraz 4 LiBH4 / YCl3
potwierdza ogólną zasadę [87], ze rozkład termiczny wodorków przebiega łatwiej w kwaśnym
środowisku. Kwasowość Lewisa LiBH4, choć wystarczająca do obniżenia temperatury rozkładu
Y(BH4)3, nie jest dostatecznie duża do utworzenia soli [Y(BH4)2+][Li(BH4)2–], analogiczny do
KLi(BH4)2 [269].
Chociaż częściowo nakładające się piki (I) i (***) występują przy niemal identycznej
temperaturze dla kompozytów Y(BH4)3/LiBH4/ 3 LiCl i 4 LiBH4 / YCl3, ich względne intensywności
różnią się w tych dwóch przypadkach. Analiza danych TGA/DSC dla próbek odniesienia, LiBH4 i
Y(BH4)3, pozwala przyporządkować sygnał (II) drugiemu etapowi rozkładu termicznego Y(BH4)3,
natomiast sygnał (***) topnieniu LiBH4. Całkowita ilość wodoru uwolniona poniżej 400 oC jest
podobna dla obu kompozytów: 4,94% (ok. 13,8 H mol−1 Y) dla Y(BH4)3 + LiBH4 + 3 LiCl i 4,77%
(13,5 H mol−1 Y) dla YCl3 + 4 LiBH4. W przypadku kompozytu Y(BH4)3 + LiBH4 ogrzanego do 210
o

C lub wyższej temperatury a nastepnie szybko ochłodzonej do temperatury pokojowej, na

dyfraktogramach widoczne były jedynie refleksy od LiBH4 i LiCl. Na podstawie ubytku masy można
stwierdzić, że skład stałej pozostałości odpowiada sumarycznie LiYB4H2 + 3 LiCl. Stałe produkty
rozkładu nie były dalej charakteryzowane.
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Rys. 7.17. Krzywe TGA (linia czerwona, ciągła) i DSC (linia niebieska, przerywana) dla: (a) 4 LiBH4 +
YCl3, (b) Y(BH4)3 + NaBH4 + 3 LiCl, (c) LiBH mielonego przez 1 godz., (d) α-Y(BH4)3 + 3 LiCl (5 K min−1).

7.5 Synteza i właściwości borowodorków Y i Sc – porównanie
Dzięki otrzymaniu przeze mnie nieznanych dotąd wielopierwiastkowych borowodorków itru typu
MY(BH4)4, możliwe stało się porównanie właściwości Y(BH4)3 oraz Sc(BH4)3. Podczas gdy Sc(BH4)3
nigdy nie został uzyskany pomimo wielu prób [278,349,350], Y(BH4)3 jest łatwo otrzymywany w
mechanochemicznej syntezie z YCl3 i LiBH4. Natomiast złożone borowodorki skandu, typu
MSc(BH4)4 dla M = Li, Na, K zostały w prosty sposób otrzymane w reakcjach mechanochemicznych:
ScCl3 + 4 MBH4 → MSc(BH4)4 + 3 MCl, (M = Li)

(7.4)

2 ScCl3 + 4 MBH4 → MSc(BH4)4 + M3ScCl6, (M = Na, K)

(7.5).

Reakcje te przebiegają w jednym etapie, przeprowadzanym poprzez wysokoenergetyczne mielenie
substratów, co sugeruje, że Sc(BH4)3 jeśli nawet powstaje jako produkt pośredni, jest szybko
zużywany in situ prowadząc do MY(BH4)4. Analogiczne związki itru zostały otrzymane jedynie dla
KBH4 oraz (CH3)4NBH4; reakcje mechanochemiczne Y(BH4)3 z NaBH4 i LiBH4 nie powodowały
powstania żadnych nowych produktów.
Tak silnie widoczna różnica w właściwościach dwóch pierwiastków tej samej grupy układu
okresowego może być zaskakująca. Jak juz wspomniano w podrozdz. 3.7, promień jonowy kationu
Y3+ (1,04 Å w środowisku oktaedrycznym) odpowiada promienion jonowym późnych lantanowców,
np. Ho3+, co wyraźnie kontrastuje z promieniem znacznie mniejszego Sc3+ (0,885 Å), który
przypomina raczej Ga3+ (0,76 Å) [362]. Zgodnie z tym, właściwości chemiczne itru przypominają
właściwości późnych lantanowców, natomiast skand zachowuje się wyraźnie inaczej. Mniejszy
promień Sc3+ jest przyczyną zarówno większych stałych trwałości jego kompleksów z różnorodnymi
ligandami [125], jak też większych energii sieci krystalicznej prostych związków nieorganicznych, np.
ScCl3 4874, YCl3 4447 i Sc2O3 13557, Y2O3 12705 [kJ mol−1] [355,437]. Mały kation Sc3+ posiada
większą gęstość ładunku niż większy Y3+, przez co wyraźnie silniej przyciąga ligandy, o ile nie stoją
na przeszkodzie efekty steryczne. W konsekwencji, dotąd nieotrzymany Sc(BH4)3 powinien być
znacznie silniejszym kwasem Lewisa (akceptorem pary elektronowej) niż Y(BH4)3. Jest to
odzwierciedlone w zdolności do tworzenia złożonych borowodorków metali: o ile Sc(BH4)3 reaguje z
łatwością nawet z LiBH4, o tyle Y(BH4)3 tworzy jony kompleksowe Y(BH4)4− jedynie z
najsilniejszymi i najbardziej miękkimi zasadami Lewisa spośród badanych, KBH4 i (CH3)4NBH4.
Powstanie sodowej pochodnej Y(BH4)3, NaY(BH4)2Cl2, następuje wyłącznie wtedy, gdy kwasowość
Lewisa Y(BH4)3 jest zwiększona przez dodatek YCl3 (z powstaniem hipotetycznego “Y(BH4)Cl2”).
Natomiast najsłabszy kwas Lewisa z badanych, LiBH4, nie tworzy żadnej pochodnej z Y(BH4)3,
zarówno podczas mielenia wysokoenergetycznego, jak i ogrzewania. LiBH4 działa tu raczej jako kwas
Lewisa względem Y(BH4)3, obniżając jego temperaturę rozkładu termicznego o 20 – 45 oC.

155

8

Pochodne Y(BH4)3 (III): [(C4H9)4N][Y(BH4)4] – pochodna borowodorku itru rozpuszczalna w
rozpuszczalnikach słabo koordynujących
Udana synteza organicznej pochodnej borowodorku itru, (CH4)3NY(BH4)4, jak również

wcześniejsze próby otrzymania Y(BH4)3 w reakcji YCl3 z (C4H9)4NBH4 (podrozdz. 5.1.2.1) stanowiły
inspirację do syntezy organicznej pochodnej borowodorku itru zawierającej dłuższy łańcuch węglowy,
(C4H9)4NY(BH4)4. TBAYB okazał się związkiem bardzo dobrze rozpuszczającym się w
dichlorometanie oraz w chloroformie, jak również dość dobrze rozpuszczalnym w toluenie, co jest
zaskakujące w przypadku związku jonowego. Dzięki temu możliwe okazało się oczyszczenie tej
substancji, oraz jej krystalizacja. Jest to pierwszy homoleptyczny borowodorek itru otrzymany w
postaci czystej, oraz ze strukturą udokładnioną na podstawie monokrystalicznej dyfrakcji
rentgenowskiej.
8.1 Synteza
Borowodorek tetrabutyloamoniowo-itrowy (TBAYB), Rys. 8.1, został otrzymane poprzez reakcję
mechanochemiczną pomiędzy borowodorkiem tetrabutyloamoniowym (TBAB), i borowodorkiem itru,
zawierającym chlorek litu:
(C4H9)4NBH4 + Y(BH4)3 + 3 LiCl → (C4H9)4NY(BH4)4 + 3 LiCl

(8.1).

Synteza prowadzona była w temperaturze pokojowej poprzez godzinne mielenie w okresach
pięciominutowych, aby zapobiec przegrzaniu reagentów.

Rys. 8.1. Wzory strukturalne borowodorku tetrabutyloamoniowego (TBAB) i borowodorku
tetrabutyloamoniowo-itrowego (TBAYB).
8.2 Wstępna charakterystyka produktu
Produkt reakcji (8.1) wykazuje w widmie FTIR pasma absorpcji charakterystyczne dla anionu
[Y(BH4)4]−, co uwidacznia się zwłaszcza w zakresie drgań ν (B-H), w którym bardzo przypomina
opisany w poprzednim rozdziale (CH4)3NY(BH4)4, Rys. 8.2. Na podstawie widma FTIR oraz
dyfraktogramu, Rys. 8.3, nie można wykryć obecności substratów; zawartość wagowa TBAYB w
mieszaninie na podstawie dyfraktogramu proszkowego to 75,8% (dla układu idealnego powinno być
75,4%), co świadczy o bliskim 100% stopniu przereagowania w reakcji (8.1).

Rys. 8.2. Widma w podczerwieni (FTIR) TBAYB, TMAYB (borowodorku tetrametyloamoniowo
itrowego), oraz TBAB. Zaznaczono obszar liczb falowych, w którym obserwuje się drgania
rozciągające wiązań B-H.

Rys. 8.3. Wynik udokładniania Rietvelda dla (C4H9)4NY(BH4)4. U góry: zmierzony (punkty) i
wygenerowany (linie) dyfraktogram. Zaznaczono refleksy pochodzące od LiCl (wyżej) oraz
(C4H9)4NY(BH4)4 (niżej). U dołu: krzywa różnicowa dla danych eksperymentalnych i wygenerowanych
na podstawie udokładnionych parametrów (CoKα). Na szaro oznaczono obszar wyłączony z
udokładniania.
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8.3 Struktury krystaliczne
Struktura krystaliczna TBAYB została przeze mnie rozwiązana na podstawie proszkowych
danych dyfrakcyjnych (PXD), w podobny sposób do opisanego wcześniej dla (CH3)4NY(BH4)4,
podrozdz. 7.3.2. Rezultaty udokładniania struktury metodą Rietvelda zostały przedstawione na Rys.
8.3. Dobra rozpuszczalność umożliwiła także uzyskanie monokryształu TBAYB poprzez
rozpuszczenie produktów reakcji (8.1) w chloroformie, odsączenie zawiesiny LiCl na gęstym spieku
szklanym, oraz powolne odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Rozwiązanie i
udokładnianie struktury TBAYB z monokrystalicznych danych dyfrakcyjnych zostało wykonane
przez dr. hab. M. K. Cyrańskiego oraz dr. Ł. Dobrzyckiego [438]. W Tab. 8.1. zostały porównane
parametry komórek elementarnych w 100 K i w temperaturze pokojowej.
Tab. 8.1. Porównanie komórek elementarnych TBAYB otrzymanych z dyfrakcji monokrystalicznej i
proszkowej w, odpowiednio 100 K i temperaturze pokojowej.

T [K]
grupa
przestrzenna
a [Å]
b [Å]
c [Å]
β [o]
V [Å3]
Z
d [g cm–3] obl.

TBAYB
100
(monokryształ)

298 (proszek)

P21/c

P21/c

11,0453(5)
20,0099(9)
14,7204(8)
127,980(5)
2564,44
4
1,012

11,4181(10)
20,510(3)
15,2811(19)
129,464(8)
2762,77
4
0,939

TBAYB krystalizuje w układzie jednoskośnym, w centrosymetrycznej grupie przestrzennej
P21/c z 4 cząsteczkami w komórce elementarnej, przy czym część asymetryczną stanowi jedna
cząsteczka, Rys. 8.4. Luźne upakowanie jonów skutkuje niską gęstością, w temperaturze pokojowej
nieco poniżej 1 g cm−3. Podobne wartości obserwuje się dla pokrewnych związków
tetraalkiloamoniowych [g cm−3]: (CH3)4NY(BH4)4 0,955 [434], (n–Bu)4N(n–Bu)4B 0,846 [439]; (n–
Pr)4NBF4 1,141 [440].

Rys. 8.4. Komórka elementarna (C4H9)4NY(BH4)4 – TBAYB. Atomy reprezentowane przez elipsoidy
drgań termalnych z 50% prawdopodobieństwem obecności atomu. Atomy wodoru zostały pominięte
dla przejrzystości. C – szary, N – niebieski, B – zielony, Y – czerwony.
Tab. 8.2. Porównanie geometrii kationu [(n–Bu)4N]+ w wybranych związkach chemicznych.Odległości
podano w [Å], kąty pomiędzy wiązaniami w [o]; kat.–an. – odległość pomiędzy centralnym atomem
kationu i anionu, T – temperatura, LK – liczba koordynacyjna. Podano sposób koordynacji kationu [(n–
Bu)4N]+ przez otaczające aniony.
Anion

BH4–

[Y(BH4)4]–

I–

PF6–

HSO4–

FeCl4–

[(n–Bu)4B]–

T

298

100

100

110

120

298

298

grupa
przestrzenna

P2/c

P21/c

C2/c

P21/c

P21/c

Pnna

I41/a

odnośnik

[438]

niniejsza
praca

[441]

[442]

[443]

[444]

[439]

długości wiązań
C–N min.

1,483(14)

1,516(3)

1,517(2)

1,515(2)

1,505(5)

1,507(3)

1,519(3)

C–N maks.

1,546(12)

1,529(3)

1,522(2)

1,529(2)

1,532(5)

1,524(3)

1,519(3)

C–C min.

1,46(3)

1,516(2)

1,516(2)

1,516(3)

1,349(8)

1,440(6)

1,456(7)

C–C maks.

1,551(13)

1,533(3)

1,525(3)

1,531(2)

1,657(9)

1,523(5)

1,511(4)

kąty pomiędzy wiązaniami
C–N–C min.

91,8(9)

108,5(2)

108,6(1)

108,4(1)

105,0(3)

108,5(2)

105,0(1)

C–N–C maks.

119,2(13)

111,1(2)

111,1(1)

111,2(1)

112,2(3)

111,6(2)

111,8(1)

N–C–C min.

111,7(7)

115,4(2)

114,9(1)

114,6(1)

114,5(3)

117,1(2)

115,9(2)

N–C–C maks.

117,2(10)

116,4(2)

115,4(1)

116,8(1)

117,2(3)

117,7(2)

115,9(2)

C–C–C min.

102,1(11)

108,6(2)

109,8(1)

109,6(1)

103,8(4)

109,7(3)

112,8(3)

C–C–C maks.

121,4(12)

113,4(2)

111,3(2)

114,4(1)

135,7(6)

116,2(3)

117,8(4)

4,596(3)

5,7858(4)

5,2901(1)

upakowanie kation-anion
kat.–an. min.
koordynacja kat.
–an.
LK kat.–an.

4,404(18)

5,735(2)

5,048(1)

5,111(1)

trygonalna
piramida trygonalna + trygonalna
+
tetragonalna kwadratowa
trygonalna tetragonalna bipiramida
tetragonalna
3, 4

4

4

4

4

5

liniowa
2
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Geometria ciężkich atomów w kationie [(n–Bu)4N]+ TBAYB nieco odbiega od idealnego
tetraedru; różnice pomiędzy ekstremalnymi wartościami długości wiązań C–C(N) oraz kątów C–C–
C(N) nie przekraczają, odpowiednio, 0,02 Å, i 5o. Podobnie mało zdeformowane kationy są
obserwowane dla pochodnych [(n–Bu)4N]+ zawierających duże, słabo koordynujące aniony, takie jak
[(n–Bu)4B]– czy też PF6– (Tab. 8.2). Struktura krystaliczna TBAYB jest prostsza niż macierzystego
TBAB, gdzie występują cztery niezależne kationy [(n-Bu)4N]+ i sześć niezależnych anionów BH4−. W
strukturze TBAYB jest po jednym niezależnym kationie [(n–C4H9)4N]+ i jednym niezależnym anionie
[Y(BH4)4]–, Rys. 8.5. Kation jest otoczony przez cztery aniony odległe o 5,735(2) – 6,655(1) Å
(odległości N–Y), tworzące zdeformowany czworościan NY4. Cztery najbliższe odległości N–Y w
TBAYB są porównywalne z sześcioma takimi odległościami w homologicznym [(CH3)4N][Y(BH4)4],
5,804(7) – 6,037(8) Å [434]. Najkrótsze odległości N–B (Tab. 8.2) są bliskie tym w TBAB, jak
również

[(CH3)4N][Y(BH4)4].

Koordynacja

atomów

Y

przez

jony

tetrabutyloamoniowe,

reprezentowane przez centralne atomy N może być określona jako zdeformowana piramida
trygonalna, z trzema najbliższymi atomami azotu niemal leżącymi w płaszczyźnie z atomem itru (z
błędem ok. 5o). Inne otoczenie itru występuje w homologicznej pochodnej zawierającej jony
[Y(BH4)4]–, [(CH3)4N][Y(BH4)4], gdzie znacznie mniejsze kationy tetrametyloamoniowe tworzą
zdeformowany oktaedr wokół itru z odległościami Y – N 5,804(6)–6,037(8) Å.
TBAYB jest, po opisanych w poprzednim rozdziale pochodnych K+ i Me4N+, trzecim znanym
związkiem zawierającym aniony [Y(BH4)4]– z tetraedrycznym szkieletem YB4. Czworościany YB4 są
tu dość regularne, z niemal równymi wiązaniami Y–B (różnice < 0,01 Å) i z kątami B–Y–B bliskimi
tetraedrycznych (±2o). Jak we wszystkich znanych związkach zawierających aniony [Y(BH4)4]–, oraz
[Sc(BH4)4]– , grupy [BH4]– pełnią tu funkcję ligandów trójkleszczowych, z krótkimi odległościami Y–
H: 2,20(3)–2,33(2) Å.

Rys. 8.5. Wybrane elementy struktury TBAYB: koordynacja n–Bu4N przez tetraedry YB4 (po lewo);
koordynacja Y przez n–Bu4N, reprezentowany wyłącznie przez atomy azotu (środek); anion [Y(BH4)4]–
(po prawo). Odległości międzyatomowe podane w [Å] (zaokrąglone do 0,01 Å).
8.4 Rozkład termiczny
Rozkład termiczny TBAB następuje powyżej 160 oC, powyżej temperatury topnienia, ok. 130 oC;
jest to proces złożony, jednak przeważa w nim efekt egzotermiczny, Rys. 8.6. Natomiast TBAYB
rozkłada się endotermicznie powyżej 230 oC, co stanowi wyraźne podobieństwo do odpowiednich

homologów tetrametyloamoniowych. Co interesujące, rozkład termiczny TBAYB jest poprzedzony
przez topnienie zachodzące w 78 oC, a ciecz jest stabilna w zakresie ponad 150 oC. Dość niskotopliwy
TBAYB powyżej 78 oC może być uznany za ciecz jonową. Jest to również związek itru o prawie
najniższej temperaturze topnienia; najniższą temperaturę topnienia wykazuje ciekły w temperaturze
pokojowej tris(butylocyklopentadienylo)itr(III). Gazowymi produktami rozkładu termicznego
TBAYB są lotne związki organiczne (aminy i inne).

Rys. 8.6. Krzywe TGA (linia czerwona, ciągła) i DSC (linia niebieska, przerywana) dla TBAB (u góry) i
TBAYB (u dołu). Szybkość ogrzewania: 5 K min−1.
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Podsumowanie: Y(BH4)3 i jego modyfikacje jako potencjalne magazyny H2
Wszystkie bazujące na itrze związki chemiczne opisane w niniejszej pracy są bogate w wodór i

zawierają przynajmniej 7,2% tego pierwiastka związanego w anionach BH4− (za wyjątkiem TBAYB,
który zawiera 4,1% H jako grupy BH4−). Ponadto, w przypadku Y(BH4)3, a także nieorganicznych
kompozytów i KY(BH4)4, wodór jest głównym produktem gazowym rozkładu termicznego, a
zanieczyszczenia stanowią bardzo niewielką jego część. Fakty te stawiają opisane związki itru wśród
potencjalnych magazynów wodoru.
Niestety, wszystkie te układy posiadają również istotne wady, uniemożliwiające zastosowanie ich
w chwili obecnej w praktyce. Po pierwsze, wodór jest wydzielany w zakresie temperatur (początek >
150 oC, zakres najszybszego uwalniania H2 > 250 oC) zbyt wysokim do aplikacji w najczęściej
używanych niskotemperaturowych ogniwach paliwowych. Po drugie, poniżej 400 oC te substancje
wydzielają jedynie ok. 76 – 78% całkowitej ilości wodoru w nich zmagazynowanego. Po trzecie, poza
TBAYB, wydzielającym organiczne lotne produkty rozkładu termicznego, oraz Y(BH4)3, otrzymanym
niedawno w reakcji YH3-x z toksycznym i niebezpiecznym diboranem, borowodorki te są
zanieczyszczone produktami ubocznymi w reakcjach ich otrzymywania (halogenkami metali), których
nie można usunąć po syntezie. Po czwarte, rozkład termiczny tych substancji jest skomplikowanym,
wieloetapowym procesem i wobec tego, odwracalność jest wysoce utrudniona, co znacznie utrudnia
ponowne napełnianie magazynu wodoru (tankowanie). Ponadto, cena itru, choć dwa rzędy wielkości
niższa niż cena skandu, może okazać się zbyt wysoka dla masowego zastosowania związków itru do
magazynowania wodoru.
Rozważania te prowadzą do wniosku, że opisane tu nowe związki borowodorkowe itru mogą mieć
znaczenie raczej dla nauki podstawowej. Dostarczają one dowodów na to, w jaki sposób kwasowość
Lewisa wpływa na temperaturę rozkładu borowodorków. Ważne są również próby optymalizacji
syntezy dokonane dla Y(BH4)3, oraz odkrycie, że faza wysokotemperaturowa Y(BH4)3 łatwiej ulega
rozkładowi termicznemu niż faza niskotemperaturowa, co może inspirować do szukania metod
poprawy właściwości także innych magazynów wodoru.
Borowodorek tetrabutyloamoniowo-itrowy, jako rozpuszczalny w słabo koordynujacych,
niereaktywnych rozpuszczalnikach organicznych (toluen, chloroform, dichlorometan) może być
dogodnym prekursorem do syntezy różnych borowodorków zawierających aniony [Y(BH4)4]-.
Znalezienie jednak odpowiednich substratów, a także dobranie warunków reakcji wymaga jednak
dalszych badań.

ZAŁĄCZNIKI
Podczas interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich probek MY(BH4)4, dla M = (CH3)4N i
(n–C4H9)4N, zauważyłem, ze nie są znane struktury krystaliczne substratów: borowodorku
tetrametyloamoniowego, oraz borowodorku tetrabutyloamoniowego. Struktury te zostały rozwiązane,
odpowiednio, z danych proszkowych i monokrystalicznych. Ze względu na ścisły związek tych
wyników z tematyką niniejszej pracy, zostały one przedstawione poniżej.
Oba związki, podobnie, jak inne sole amoniowe, mają charakter jonowy i składają się z
wyodrębnionych anionów borowodorkowych i kationów tetraalkiloamoniowych.
I. Struktura krystaliczna borowodorku tetrametyloamoniowego
Do proszkowych pomiarów dyfrakcyjnych został użyty komercyjnie dostępny borowodorek
tetrametyloamoniowy (TMAB), Sigma-Aldrich, >95%. Zmierzone refleksy zostały zindeksowane w
programie X-Cell w komórce tetragonalnej, P4/nmm. Jako model startowy do udokładniania Rietvelda
została użyta nieco zmodyfikowana struktura tetrafluoroboranu tetrametyloamoniowego [445].
Szczegóły dotyczące budowy krystalicznej TMAB oraz parametrów udokładniania struktury dostępne
są w publikacji [435] (załączonej również do niniejszej pracy).

Rys. I.1. Komórka elementarna TMAB przedstawiona wzdłuż osi c; zaznaczono elipsoidy drgań
(prawdopodobieństwo znalezienia atomu 50%). Atomy wodoru pokazano jako sfery o arbitralnym
promieniu. Dla przejrzystości przedstawiono tylko jedną orientację nieuporządkowanego anionu BH4-.
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Rys. I. 2. Wyniki udokładniania Rietvelda dla TMAB (CuKα). Dane zmierzone przedstawiono jako
gwiazdki, obliczone jako linię ciągłą, krzywą różnicową jako linię ciągłą poniżej. Zaznaczono również
obliczone pozycje refleksów. Obszar wysokokątowy powiększono 18-krotnie.
II. Struktura krystaliczna borowodorku tetrabutyloamoniowego
Komórkę elementarną borowodorku tetrabutyloamoniowego (TBAB) wyznaczyłem z
dyfrakcyjnych danych proszkowych, Tab. II. 1. Ze względu na znaczne wymiary komórki
elementarnej (Z = 16) i nakładające się refleksy w dyfraktogramie proszkowym, postanowiłem
otrzymać monokryształ TBAB w celu rozwiązania i udokładnienia jego struktury. Krystalizacja
została przeprowadzona w mieszaninie toluenu z chloroformem w stosunku ok. 30 : 1. Struktura
krystaliczna została rozwiązana przez dr. hab. M. K. Cyrańskiego oraz dr. Ł. Dobrzyckiego. Strukturę
dla temperatury pokojowej udokładniłem na podstawie proszkowych danych dyfrakcyjnych.
Szczegóły dotyczące budowy krystalicznej TBAB oraz parametrów udokładniania struktury dostępne
są w publikacji [438] (załączonej również do niniejszej pracy), oraz Tab. 8.2.
Tab. II. 1. Porównanie komórek elementarnych i gęstości TBAB otrzymanych z dyfrakcji
monokrystalicznej i proszkowej w, odpowiednio, 100 K i temperaturze pokojowej.
związek
TBAB
T [K]
100 (monokryształ)
298 (proszek)
grupa przestrzenna
P2/c
P2/c
a [Å]
26,003(3)
25,9747(7)
b [Å]
13,0324(9)
13,5175(3)
c [Å]
25,392(3)
26,1404(6)
β [ o]
118,583(13)
118,7281(9)
V [Å3]
7556,16
8048,5
Z
16
16
–3
d [g cm ] oblicz.
0,905
0,847

Rys. II.1. Komórka elementarna TBAB przedstawiona wzdłuż osi b; zaznaczono elipsoidy drgań
(prawdopodobieństwo znalezienia atomu 50%). Dla przejrzystości opuszczono atomy wodoru. C –
szary, N – niebieski, B - zielony

Rys. II. 2. Upakowanie jonów Bu4N+ i BH4- reprezentowane przez centralne atomy N i B. Przedstawiono
odległości międzyatomowe zaokrąglone do 0,01 Å.
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Rys. I. 2. Wyniki udokładniania Rietvelda dla TBAB (CoKα). Dane zmierzone przedstawiono jako
gwiazdki, obliczone, jako linię ciągłą, krzywą różnicową, jako linię ciągłą poniżej.
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