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Streszczenie
Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy wybranych pochodnych borowodorków metali –
skandu, itru i glinu oraz ich właściwości fizykochemicznych, w szczególności w kontekście
zdolności do magazynowania wodoru. W przeprowadzanych badaniach skupiłam się na dwóch
grupach borowodorków: pochodnych borowodorku amonu o wzorze chemicznym
NH4M(BH4)4, gdzie M = Sc, Y, Al, oraz pochodnych borowodorku skandu o wzorze
MSc(BH4)4, gdzie M = Li, Rb, Cs. Opisywane związki zostały przeze mnie zsyntetyzowane,
zbadane strukturalnie, spektroskopowo oraz z użyciem termochemii za pomocą metod XRD,
FTIR, TGA/DSC/EGA. Dodatkowo, przeprowadziłam obliczenia kwantowomechaniczne
dotyczące struktur trzech uzyskanych odmian polimorficznych LiSc(BH4)4.
W pierwszej części opisu wyników eksperymentalnych skupiłam się na trzech związkach typu
NH4M(BH4)4, gdzie M = Sc, Y, Al. Syntezę tych nowych związków chemicznych
przeprowadziłam metodą wysokoenergetycznego mielenia w obniżonej temperaturze.
Określiłam również ich strukturę krystaliczną, a także zbadałam ich rozkład termiczny. Analiza
krystalicznych produktów termolizy wykazała różnice w odpowiednich ścieżkach
dekompozycji. Zaobserwowałam, że, w szczególności w przypadku NH4Sc(BH4)4, dużą rolę
w tym procesie odgrywa obecność w próbce chlorku litu – produktu ubocznego reakcji syntezy.
Jednym z produktów rozkładu okazała się bowiem odmiana polimorficzna β-LiSc(BH4)4.
Późniejsza analiza uzyskanej struktury krystalicznej tego związku, przeprowadzona metodami
obliczeniowymi, wykazała jednak brak podobieństw ze strukturami innych odmian
polimorficznych. Wniosek ten skłonił mnie do uwzględnienia częściowego podstawienia grup
borowodorkowych atomami chloru i ustalenia ostatecznego wzoru chemicznego badanego
produktu rozkładu jako LiSc(BH4)4−xClx, gdzie x = 0,69.
Kolejny fragment pracy dotyczy pochodnych borowodorku skandu o wzorze MSc(BH4)4, gdzie
M = Li, Rb, Cs. Ich syntezę przeprowadziłam w środowisku siarczku dimetylu, (CH3)2S, jako
rozpuszczalnika, co umożliwiło pozbycie się z próbek zanieczyszczenia w postaci LiCl.
Również tę grupę związków scharakteryzowałam strukturalnie i za pomocą metod
termochemicznych. W przypadku związku litu udało mi się otrzymać monokryształ, który
okazał się nową odmianą polimorficzną γ-LiSc(BH4)4. Struktury pozostałych dwóch związków
ustaliłam na podstawie pomiarów XRD na materiale proszkowym. Produktami ubocznymi
syntezy okazały się wcześniej nieobserwowane chlorki mieszane typu M3ScCl6, gdzie M = Rb,
Cs, o strukturze elpasolitu. Dla RbSc(BH4)4 i CsSc(BH4)4 przeprowadziłam dodatkowo
porównawczą syntezę mechanochemiczną, aby sprawdzić wpływ zanieczyszczenia próbek
chlorkami na ścieżki ich rozkładu termicznego.
Ostatnia część rozprawy dotyczy studium teoretycznego odmian polimorficznych LiSc(BH4)4.
Uzyskanie w toku pracy dwóch nowych odmian – β i γ, niestabilnych w stosunku do dotychczas
znanej α-LiSc(BH4)4, skłoniło mnie do przeprowadzenia obliczeń kwantowomechanicznych
uwzględniających optymalizację wszystkich trzech struktur. Ze względu na niecałkowite

obsadzenia pozycji atomów w każdej z nich, niezbędne było stworzenie różnych modeli
uporządkowanych superkomórek. Wygenerowane na podstawie różnych zoptymalizowanych
struktur wzory dyfrakcyjne porównałam z tymi uzyskanymi podczas eksperymentów. Analiza
pokazała, że o ile dla odmian α i γ wyniki eksperymentalne dają się w dużym stopniu odtworzyć
numerycznie, o tyle dla odmiany β zoptymalizowane struktury nie przypominają tych
uzyskanych doświadczalnie. Co więcej, nie wykazują one żadnego podobieństwa ze
strukturami pozostałych odmian polimorficznych. Rezultat taki wyjaśnić można,
wspomnianym wcześniej, częściowym podstawieniem pozycji grup borowodorkowych
atomami chloru.

Abstract
This thesis describes selected derivatives of metal – scandium, yttrium and aluminum –
borohydrides and their physicochemical properties, in particular in the context of hydrogen
storage. In my research I focused on two groups of borohydrides: (i) ammonium borohydride
derivatives with the chemical formula NH4M(BH4)4, where M = Sc, Y, Al, and (ii) scandium
borohydride derivatives with formula MSc(BH4)4, where M = Li, Rb, Cs. Described chemical
compounds were synthesized and characterized structurally, spectroscopically and
thermochemically using a number of methods, namely XRD, FTIR and TGA/DSC/EGA.
Additionally, I performed quantum-mechanical calculations of the structures and stability of
the three obtained polymorphs of LiSc(BH4)4.
In the first part of the thesis, I focus on three NH4M(BH4)4 compounds, where M = Sc, Y, Al.
For their synthesis I used a high-energy milling approach performed at low temperature.
I determined their crystal structure and examined their thermal decomposition process.
Analysis of crystalline products of thermolysis indicated differences in the respective
decomposition routes. I observed that in the particular case of NH4Sc(BH4)4, the presence of
LiCl as a by-product of synthesis takes a crucial role. One of the decomposition products
constituted in fact a previously unknown β-LiSc(BH4)4 polymorph. Subsequent analysis of its
crystal structure, conducted using theoretical methods, showed no features similar to other
polymorphs. This conclusion prompted me to consider partial substitution of borohydride
groups with chlorine atoms and to determine the final chemical formula of this decomposition
product as LiSc(BH4)4−xClx, where x = 0.69.
The further part of my study is focused on scandium borohydride derivatives with formula
MSc(BH4)4, where M = Li, Rb, Cs. Their synthesis was performed in an environment of
dimethyl sulfide, (CH3)2S, as a solvent. Using this approach, I was able to remove impurities,
including LiCl, from the samples. This group of compounds was also characterized structurally
and thermochemically. In the case of the lithium compound I succeeded in obtaining a single
crystal, which turned out to be a new γ-LiSc(BH4)4 polymorph. The structures of two other
chemical compounds were determined using powder XRD. Among crystalline products of the
solvent-based synthesis, I found yet unobserved mixed-metal chlorides M3ScCl6, where
M = Rb, Cs, crystallizing in the elpasolite structure. For RbSc(BH4)4 and CsSc(BH4)4 cases,
I carried out a comparative mechanochemical synthesis to observe the effect of chloride
impurities on the thermal decomposition routes.
In the last part of the dissertation, I describe a theoretical study of LiSc(BH4)4 polymorphs.
Synthesis of the two new forms – β and γ, unstable with respect to previously known
α-LiSc(BH4)4, prompted me to perform quantum-mechanical calculations, including
optimization of all three structures. Due to the presence of partial static disorder in all of them,
it was necessary to create various models of ordered supercells. I compared the diffraction
patterns generated on the basis of optimized structures with those obtained during the
experiments. Detailed analysis showed that although for α and γ forms the experimental results

can be, to a large extent, reproduced by theory, yet for the β form the optimized structures do
not resemble those obtained experimentally. This result can be explained by the aforementioned
partial substitution of borohydride groups with chlorine atoms.
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I.

Motywacja i cele pracy

Od kilkudziesięciu lat w środowisku naukowym obserwowane jest znaczne zainteresowanie
tematyką wodoru jako nośnika energii. Ze względu na kurczące się zapasy nieodnawialnych
źródeł energii, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa, a także rosnącą świadomość dotyczącą
wpływu dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery na stan naszej planety, wodór jest brany
pod uwagę jako czyste i wydajne paliwo. Chęć jego powszechnego zastosowania niesie ze sobą
wiele wyzwań – począwszy od produkcji, przez przechowywanie, aż po efektywne
wykorzystanie tego gazu w procesach pozyskiwania energii.
Aspektem, do którego nawiązuje moja praca doktorska jest skuteczne magazynowanie wodoru.
O tym, jak prężnie jest to rozwijająca się dziedzina może świadczyć ponad 25 tysięcy wyników
wyszukiwania frazy „hydrogen storage” w bazie światowych publikacji „Web of Science” [1],
z czego w ostatnich latach jest to ok. 2 tysiące wyników rocznie. Wśród chemicznych
magazynów wodoru, a więc np. związków chemicznych zawierających w swoim składzie dużą
ilość wodoru, na uwagę zasługują borowodorki, zawierające grupy (BH4)−.
Borowodorki są dość liczną grupą związków – należą do nich zarówno te jednometaliczne
o ogólnym wzorze M(BH4)x, jak i wielometaliczne np. MIMII(BH4)x, czy ich różnego typu
pochodne organiczne i solwaty. Modyfikacja w składzie chemicznym borowodorków
umożliwia zmianę parametrów ich termicznego rozkładu – temperatury w jakiej zachodzi,
towarzyszących mu procesów cieplnych, a często także ścieżki rozkładu. Z tego względu
syntetyzowane i charakteryzowane są coraz nowsze związki należące do tej rodziny.
Najbogatszym w wodór borowodorkiem jest NH4BH4. Niestety jego powolny rozkład
w temperaturze pokojowej wyklucza go z zastosowań komercyjnych, w związku z czym
poszukiwane są sposoby jego stabilizacji. Jednym z dość skutecznych rozwiązań okazała się
synteza pochodnej tego związku o wzorze NH4Ca(BH4)3. Co prawda zawartość wodoru spadła
w porównaniu z NH4BH4 o ok. ⅓, ale związek ten rozkłada się dopiero w 100°C, co
zdecydowanie kompensuje wspomnianą wadę pojemnościową. Motywowana tym opisywanym
w literaturze sukcesem, podjęłam próbę syntezy i charakterystyki fizykochemicznej trzech
analogicznych pochodnych zawierających inne metale, tym razem trójwartościowe,
odpowiednio itr, skand i glin. Chciałam w ten sposób sprawdzić, jaki wpływ na stabilność tego
typu związków ma rodzaj jonu M3+. Wybrane metale są pierwszymi w swoich okresach
pierwiastkami trójwartościowymi – najlżejszymi, co jest istotne z praktycznego punktu
widzenia.
Drugim interesującym przykładem borowodorku jest borowodorek skandu Sc(BH4)3, którego,
pomimo pozornego podobieństwa do innych borowodorków metali przejściowych, do tej pory
nie udało się nikomu uzyskać. W literaturze pojawiają się pewne argumenty przemawiające za
jego niestabilnością termodynamiczną, ale też różne szacowane wartości temperatury jego
rozkładu termicznego. Metody syntezy z powodzeniem stosowane w przypadku innych metali,
w wypadku tego metalu zawodzą, prowadząc do mieszanych borowodorków typu
13

[Cat]Sc(BH4)4, gdzie [Cat] to kation będący najczęściej metalem alkalicznym. W swojej pracy
podjęłam próbę syntezy tego borowodorku korzystając z niestosowanej do tej pory metody –
reakcji w środowisku siarczku dimetylu bazującej na różnicy w rozpuszczalności produktów.
Dodatkowo, wśród grupy pochodnych tego związku zawierających metale alkaliczne
brakowało tych zawierających rubid i cez. Mając to na uwadze, podczas przeprowadzanych
syntez jako substratów używałam nie tylko LiBH4, ale także borowodorków tych metali, licząc
na to, że nawet w razie niepowodzenia syntezy otrzymam nowe związki chemiczne typu
MSc(BH4)4, M = Rb, Cs.
Motywacja dla trzeciej części mojej pracy powstała podczas analizy wyników poprzednich
dwóch. Uzyskując eksperymentalnie trzy różne odmiany polimorficzne LiSc(BH4)4,
wartościowym wydawała się kwantowomechaniczna optymalizacja ich struktur krystalicznych,
a następnie porównanie ich energii całkowitych, aby ustalić która z nich jest odmianą
najstabilniejszą. Pamiętając o nieporządku substytucyjnym atomów litu we wszystkich
uzyskanych eksperymentalnie strukturach, chciałam dodatkowo sprawdzić, czy znajdują one
potwierdzenie w wynikach teoretycznych i czy otrzymane wzory dyfrakcyjne dają się
odtworzyć przy pomocy modeli uporządkowanych.
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II. Część literaturowa
1. Wodór – paliwo przyszłości?
Odkąd na przełomie XVIII i XIX wieku wybuchła wielka rewolucja przemysłowa, świat
potrzebuje coraz więcej i więcej energii. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia
bez udogodnień związanych z wszechobecną elektroniką. Wielu z nas nie zdaje sobie jednak
sprawy, do jak wielkiego zapotrzebowania energetycznego świata dokłada się każda nasza
czynność. Według raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) roczne światowe
zużycie energii to ponad 162 tys. TWh, z czego nieco ponad 113 tys. TWh jest zużywane
bezpośrednio przez odbiorców końcowych [2], zaś roczny przyrost światowego
zapotrzebowania energetycznego w 2018 r. wyniósł aż 2,3% [3]. Nie bez znaczenia dla naszego
środowiska jest źródło tej energii. Zdecydowana większość produkowanego prądu jest bowiem
wynikiem spalania paliw kopalnych, tj. węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. W związku
z kurczącymi się ich zapasami, a także zanieczyszczeniami powstającymi przy ich spalaniu,
poszukiwane są nowe źródła oraz nośniki energii, w szczególności takie, które nie powodują
zanieczyszczenia środowiska. Jednym z paliw, będących alternatywą dla węgla jest wodór,
który ze względu na obecność w np. wodzie, wydaje się być dostępny w stosunkowo dużych
ilościach.
1.1.

Wodór jako nośnik energii

Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem w układzie okresowym, bezwonnym gazem
o temperaturze wrzenia 20,28 K [4]. W wyniku spalania kilograma wodoru uwalnia się aż
142 MJ energii, co w porównaniu z wartościami ciepła spalania węglowodorów stosowanych
jako paliwa rzędu 40–60 MJ/kg, jest ogromną ilością [5]. Dodatkowo, w przeciwieństwie do
paliw kopalnych, przy spalaniu wodoru nie powstają zanieczyszczenia takie jak CO2, NOx czy
SOx, a jedynie woda. Dzięki tym zaletom, zastąpienie nim gazu ziemnego w ogrzewnictwie lub
benzyny w transporcie byłoby milowym krokiem ku czystej i wydajnej energetyce opartej na
odnawialnych źródłach energii.
Pierwszy pojazd z silnikiem z zapłonem iskrowym wykorzystującym mieszaninę wodoru
i tlenu powstał w 1807 roku za sprawą François Isaaca de Rivaza. Był to w prawdzie mały
wózek transportowy, ale już kilkadziesiąt lat później Jean Lenoir udoskonalił projekt
i skonstruował pojazdy produkowane na skalę komercyjną [6]. Od tamtej pory technologia
wodorowa uległa znacznej zmianie, a od lat 70. XX wieku, wodór jest stosowany jako paliwo
rakietowe. Przy starcie promu kosmicznego zużywa się prawie 3 mln litrów ciekłego
wodoru [7]. Zastosowanie w zamian innego paliwa jest więc niewyobrażalne, mając na uwadze
kwestie nie tylko energetyczne, ale również te związane z wagą paliwa i uwalnianymi w czasie
spalania zanieczyszczeniami.
Drugim, dużo bardziej obiecującym ze względu na wydajność konwersji energii, sposobem
wykorzystania wodoru jako nośnika energii są ogniwa paliwowe, a konkretnie te
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wodorowo-tlenowe (Rysunek 1). Najczęściej wymienianymi w tym kontekście są tzw. ogniwa
paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEMFCs, ang. Proton Exchange Membrane
Fuel Cell lub Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell), częściej te nisko-, ale i te
wysokotemperaturowe [8]. Ich niewątpliwą zaletą jest obecność elektrolitu w fazie stałej –
polimeru, często perfluorowanego [9], co wpływa korzystnie na względy bezpieczeństwa
i efektywność układu. Dodatkowo charakteryzują się one wysoką gęstością mocy, krótkim
czasem rozruchu i teoretyczną wydajnością w temperaturze pokojowej dochodzącą do
83% [10].
Do ich działania potrzebne jest dostarczenie dwóch gazów – tlenu do katody i wodoru do anody.
Elektrody są od siebie oddzielone membraną półprzepuszczalną, która pozwala na przepływ
protonów H+ powstających w obszarze anodowym na skutek utleniania wodoru. Po dotarciu do
obszaru katodowego protony te reagują z powstałymi tam anionami O2−. W tym samym czasie
elektrony uzyskane w procesie utleniania wodoru zasilają silnik elektryczny. Jedynymi
produktami ubocznymi zachodzącego procesu redoks, podobnie jak w przypadku spalania
wodoru, są czysta woda i ciepło. W praktyce wydajność PEMFCs sięga 65%, choć możliwe
jest znaczne zwiększenie ich efektywności poprzez wykorzystanie wydzielającego się ciepła
w układach kogeneracyjnych [11].

Rysunek 1. Schemat ogniwa wodorowo-tlenowego [12].

Trzeba pamiętać, że wodór sam w sobie nie jest źródłem energii, lecz tylko jej nośnikiem –
umożliwia jej magazynowanie i transport w formie dostępnej do dalszego użytku. W związku
z tym, bardzo istotnymi aspektami w rozwoju technologii wodorowej są jego produkcja
i magazynowanie.
1.2.

Produkcja wodoru

Wodór jest pierwiastkiem najczęściej występującym nie tylko na Ziemi, ale także we
Wszechświecie. Mimo to, w czystej postaci jest niemalże niespotykany – w suchym powietrzu
znajduje się go zaledwie ok. 0,5 ppm [13]. Z tego powodu, jego produkcja wymaga
wyodrębnienia go ze związków chemicznych, w których naturalnie występuje, np. wody czy
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węglowodorów. Zapotrzebowanie na wodór jest ogromne ze względu na jego szerokie
zastosowanie – poza tym, że może on służyć jako paliwo, jest wykorzystywany
m.in. w procesach produkcji amoniaku, metanolu i chlorowodoru, utwardzania tłuszczów
roślinnych, redukcji rudy żelaza oraz przetwórstwie ropy naftowej. Roczna produkcja wodoru
na świecie nieco przekracza 0,1 Gt, z czego większość to niestety metody wtórnie produkujące
zanieczyszczenia węglowe [14].
Najpopularniejszym sposobem otrzymywania wodoru jest tzw. reforming parowy
węglowodorów, przede wszystkim metanu, będącego głównym składnikiem gazu ziemnego.
W procesie tym gorąca para wodna (750–1100°C) reaguje z metanem, tworząc wodór i tlenek
węgla. Aby wzbogacić uzyskany gaz syntezowy w wodór, stosuje się drugi etap reakcji,
w którym tlenek węgla reaguje z wodą tworząc dwutlenek węgla i dodatkową porcję
wodoru [15]:
CH4 + H2O → CO + 3 H2

(1a)

CO + H2O → CO2 + H2.

(1b)

Tak uzyskaną mieszaninę gazów należy jeszcze rozdzielić, aby uzyskać czysty H2. Popularność
tego sposobu produkcji wodoru ma związek z niską ceną i możliwą przemysłową skalą procesu.
Niestety w większości przypadków, ze względów ekonomicznych, dwutlenek węgla będący
produktem ubocznym reakcji jest uwalniany do atmosfery, czyniąc tak powstały wodór tylko
pozornie czystym paliwem. Ponadto otrzymany tak wodór może zawierać zanieczyszczenia
węglowe, które zatruwają elektrody ogniw paliwowych. Dużo lepszym z ekologicznego punktu
widzenia pomysłem jest sekwestracja dwutlenku węgla, a więc wychwytywanie
odfiltrowanego CO2 i np. wykorzystywanie w innych gałęziach przemysłu [16]. Inne sposoby
uzyskiwania paliwa wodorowego bezpośrednio z nieodnawialnych paliw kopalnych to
np. piroliza, gazyfikacja węgla czy częściowe utlenianie (półspalanie) [17]. Wszystkie one,
ze względu na użyte substraty, prowadzą do uzyskania dużej ilości odpadów węglowych –
stałych lub gazowych.
Nieco bardziej ekologicznym sposobem produkcji wodoru jest wykorzystanie do podobnych
procesów biomasy – surowca odnawialnego. Mimo uzyskiwania CO2 jako produktu ubocznego
tej konwersji, jego ilość jest porównywalna z ilością uwalnianą podczas rozkładu i gnicia tych
odpadów biologicznych [18,19]. Wśród metod zużywających biomasę wyróżnić można
wymienione wcześniej metody termochemiczne – przede wszystkim pirolizę i gazyfikację, ale
także metody biologiczne oparte na fermentacji i biofotolizie, które są zdecydowanie mniej
energochłonne.
Materiałami przetwarzanymi w procesach fermentacji są głównie te zawierające glukozę,
skrobię i celulozę, ale także kwasy karboksylowe – w zależności od stosowanego procesu
i organizmów biorących w nim udział [20]. Ciemna fermentacja prowadzi do uzyskania
alkoholi lub kwasów organicznych jako produktów ubocznych, które można dodatkowo poddać
reformingowi. Podczas fotofermentacji kwasy organiczne są natomiast rozkładane w obecności
wody bezpośrednio do wodoru i dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę produkty i substraty obu
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tych metod, oczywistym pomysłem wydaje się kombinacja ich obu w dwustopniowym procesie
fermentacji [21]. Biofotoliza jest z kolei procesem podobnym do fotosyntezy, a zachodzącym
głównie w algach i cyjanobakteriach. Ze względu na obecność odpowiednich enzymów –
w szczególności hydrogenazy, przy obecności energii świetlnej, organizmy te zamieniają wodę
w gazowy wodór i tlen [22]. Niestety przeprowadzenie tego typu reakcji jest ograniczone
spadkiem aktywności hydrogenazy w obecności tlenu, a więc wymaga skomplikowanych
układów separacji powstających gazów lub oddzielania poszczególnych etapów biofotolizy.
Obecnie żadna z biologicznych metod nie znajduje jednak zastosowania w skali przemysłowej.
Mniej popularnym z powodu kosztów procesem otrzymywania wodoru ze źródeł odnawialnych
jest elektroliza wody, czyli rozkład wody do wodoru i tlenu na skutek przyłożonej różnicy
potencjałów. Proces ten jest reakcją redoks odwróconą względem tej zachodzącej w ogniwie
wodorowym. Następujące na elektrodach redukcja wodoru i utlenienie tlenu prowadzą do
uzyskania z wody dwóch gazów. Analogicznym procesem jest termoliza wody, która bez
zastosowania katalizatorów wymaga temperatur powyżej 2500°C. Wieloetapowe procesy
rozkładu katalizowane układami Cu-Cl [23] lub tlenkami cyny [24] umożliwiają złagodzenie
tych warunków w niewielkim stopniu.
Niewątpliwą wadą tych rozwiązań jest ilość energii elektrycznej niezbędna do przeprowadzenia
elektrolizy czy termolizy. Z tego względu podejmowane są próby zastosowania odnawialnego
źródła energii, jakim jest światło słoneczne – prąd powstały przy użyciu materiałów
fotowoltaicznych mógłby zasilać proces elektrolizy. Zaletą tego typu hybrydowego
rozwiązania jest niewątpliwie możliwość magazynowania energii słonecznej w postaci
niezależnej od warunków atmosferycznych, skalowalnej i mobilnej, a z drugiej strony
rezygnacja z użycia paliw kopalnych w produkcji wodoru, a więc prawdziwa „czystość” tego
paliwa. Układy fotowoltaiczno-elektrolityczne osiągają wydajność „światło-wodór” rzędu
kilkunastu procent [25]. Wadą tego rozwiązania, która zachęca naukowców do dalszych
poszukiwań jest złożoność układów potrzebnych do tego dwuetapowego procesu, a także ich
wysoki koszt.
Bardzo podobną, lecz jednoetapową metodą jest fotoelektrolityczny rozkład wody, w którym
energia słoneczna nie zasila elektrolizerów, ale bezpośrednio przekłada się na powstanie
różnicy potencjałów między elektrodami. Zjawisko to zostało po raz pierwszy zaobserwowane
w 1972 r., gdy elektroda z TiO2 została oświetlona promieniowaniem z zakresu UV [26].
Znalezienie materiałów fotoelektrodowych, które mógłby być stosowane w tego typu układach
na masową skalę, jest jednak dość trudne, bowiem muszą one spełniać kilka warunków – być
stabilne w świetle słonecznym i środowisku wodnym, niedrogie i powszechnie dostępne,
absorbować większość spektrum słonecznego, a co najważniejsze osiągać odpowiednie
napięcie fotowoltaiczne dopasowane do procesu rozszczepiania wody, a więc powyżej 1,23 V
[27,28]. Wśród branych pod uwagę stabilnych materiałów znajdują się m.in. SrTiO4, KTaO3,
oraz TiO2, jednak główną wadą ich wszystkich są wysokie przerwy energetyczne obniżające
wydajność fotoelektrolizy, a w innych przypadkach, jak WO3, α-Fe2O3, czy BiVO4, konieczne
jest zastosowanie metod zwiększających uzyskiwane napięcie [29,30]. Cel ten można osiągnąć
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stosując albo system tandemowy fotoelektroda-złącze p-n (ang. photovoltaic-biased), albo
układ dwóch fotoelektrod (ang. self-biased) [31] (Rysunek 2).

Rysunek 2. Typy układów elektrod do fotoelektrolizy wody wraz ze schematami przeniesienia ładunku [31]. Od
lewej: standardowy układ fotoelektroda + przeciwelektroda, układ tandemowy fotoelektroda-złącze p-n +
przeciwelektroda, układ tandemowy dwóch fotoelektrod.

Pomocne w procesach fotolizy jest zastosowanie dodatkowych katalizatorów, dzięki czemu
dostępne jest więcej możliwych ścieżek otrzymywania wodoru przy jednoczesnym
zapobieganiu powstawania produktów ubocznych „zatruwających” elektrody. Przykładem
może być zastosowanie fotoelektrody z C3N4, dzięki czemu woda rozkłada się na wodór
i nadtlenek wodoru. Domieszkowanie materiału nanocząstkami węglowymi zapobiega
uszkodzeniu C3N4 przez H2O2, gdyż umożliwia rozkład nadtlenku do wody i tlenu [32].
Pomimo stabilności tego układu, jego wydajność osiąga zaledwie 2%, co przekłada się na zbyt
wysoką cenę tego rozwiązania. Innym podejściem do tematu fotokatalizatorów jest
dyspergowanie w wodzie nanocząstek np. CoO. W ten sposób, dzięki wrażliwości układu na
światło również spoza zakresu UV, uzyskano wydajność rzędu 5% [33]. Niestety wartość ta
spadała w czasie, co właściwie uniemożliwia komercyjne zastosowanie tego rozwiązania.
Dodatkowym wyzwaniem w projektowaniu układów do fotoelektrolizy jest fakt, że większość
zbiorników wodnych na świecie to te słonowodne. Elektroliza takiej wody prowadzi do
powstawania dużych ilości chloru (mimo że to tlen jest preferowanym termodynamicznie
produktem), obecne w niej jony zmniejszają efektywność reakcji, a do tego środowisko takiej
wody jest silnie korozyjne, co zazwyczaj wymusza jej uprzednie kosztowne odsalanie [34].
Wśród stosunkowo niewielu prac opisujących fotoelektrolizę przeprowadzaną w takich
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warunkach znajdują się te dotyczące fotoanod wykonanych z BiVO4 domieszkowanego
molibdenem [35], kombinacji TiO2/C3N4/Co-Pi [36] czy nanostrukturalnego WO3 [37].
Fotorozkład wody, przeprowadzany za pomocą którejkolwiek z wymienionych metod lub ich
kombinacji, wydaje się być obecnie najlepszym sposobem otrzymywania wodoru, zgodnym
z założeniami dotyczącymi czystej energii. Na chwilę obecną wydajności tego typu układów
są jednak za małe, a koszt zbyt duży, w stosunku do metod bazujących na paliwach kopalnych,
aby były one stosowane na skalę przemysłową [34]. Wraz z rozwojem technologii
fotoelektrodowych i fotowoltaicznych rośnie jednak szansa na zdecydowany rozwój
i rozpowszechnienie tej gałęzi produkcji wodoru.
Istnieje jeszcze jedna warta wspomnienia metoda uzyskiwania wodoru, a mianowicie
pozyskiwanie go z podziemnych złóż. Już kilkadziesiąt lat temu, m.in. w Omanie [38],
Filipinach [39], czy Turcji [40], przy okazji wydobycia innych gazów, przede wszystkim gazu
ziemnego i azotu, odkryto duże ilości wodoru. Okazuje się bowiem, że może on być produktem
procesów geochemicznych, a także z łatwością przesączać się przez kolejne warstwy skorupy
ziemskiej, przez co w wielu miejscach na świecie powstają jego naturalne podziemne
rezerwuary. Pierwszym obszarem, na którym odwiertów dokonano specjalnie w celu
wydobycia wodoru są okolice Bourakebougou w Mali. Odwierty na głębokość 100–2000 m,
w zależności od miejsca i głębokości, pozwalają na wydobycie wodoru o czystości
przekraczającej nawet 97% [41]. Chociaż dotychczasowa skala wydobycia nie jest na tyle duża,
aby mówić o technologicznym przełomie, dzięki obecności złóż wodoru zapewniono
elektryczność temu afrykańskiemu miasteczku [42], a w przyszłości ten sposób pozyskiwania
wodoru może znacznie wspomóc światową gospodarkę wodorową, podobnie jak
wykorzystanie innych reakcji geochemicznych [43].
Pomimo istnienia tak wielu sposobów produkcji wodoru, do wielu z nich potrzebne jest
dodatkowe źródło energii elektrycznej lub cieplnej. Z tego powodu wytworzenie „czystego”
z ekologicznego punktu widzenia paliwa wodorowego jest często tylko pozorne. Istotnym
parametrem jest też koszt produkcji, który dodatkowo działa na niekorzyść ekologicznych
rozwiązań.
1.3.

Pożądane parametry magazynowania

Jednym z głównych planowanych mobilnych zastosowań ogniw paliwowych
wykorzystujących wodór jest transport drogowy. Zanieczyszczenia będące skutkami
ubocznymi użycia napędów spalinowych mogą być w ten sposób znacznie ograniczone, biorąc
pod uwagę fakt, że jedynym produktem reakcji chemicznych zachodzących w ogniwach jest
woda. Jednym z wyzwań stojących przed inżynierami i naukowcami jest jednak stworzenie
odpowiednich baków, dzięki którym wodór mógłby być dostarczany do ogniw.
W związku z rozwijającymi się technologiami i wieloma pomysłami na magazynowanie
wodoru Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) przygotował w 2003 r. wytyczne
stawiane magazynom wodoru mającym mieć zastosowanie w lekkich pojazdach. Na
aktualizowanej co kilka lat liście (ostatnia aktualizacja nastąpiła w 2017 r.) znajdują się
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zarówno cele krótkoterminowe, jak również wartości oczekiwane w dłuższym okresie czasu,
oznaczone jako docelowe ([44], Tabela 1). Lista tych parametrów technicznych zawiera nie
tylko tak podstawowe cechy zbiorników paliwa jak czas ładowania, wydajność czy koszt, ale
również dużo bardziej istotne z punktu widzenia chemików kwestie pojemnościowe.
Tabela 1. Wybrane wymagania stawiane magazynom wodoru do zastosowań w lekkich pojazdach [44].

2020 r.

2025 r.

docelowe

pojemność masowa
[g H2/kg układu]

45

55

65

pojemność objętościowa
[g H2/dm3 układu]

30

40

50

koszt magazynowania H2
[$/kg H2]

333

300

266

temperatura otoczenia
[°C]

od −40 do +60

od −40 do +60

od −40 do +60

temperatura dostarczanego H2
[°C]

od −40 do +85

od −40 do +85

od −40 do +85

ciśnienie uwalnianego H2
[bar]

5–12

5–12

5–12

czas ładowania
[min]

3–5

3–5

3–5

wydajność
[%]

90

90

90

Parametrami bardzo istotnymi w przypadku chemicznych magazynów wodoru, jakimi zajmuję
się w swojej pracy doktorskiej, są masowa pojemność wodoru, temperatura uwalniania wodoru,
odwracalność tego procesu, a także czystość wydzielonego gazu. Te cztery cechy
fizykochemiczne pozwalają stwierdzić, czy dany materiał ma szanse na powodzenie w dalszych
badaniach wdrożeniowych.
Z racji, że gęstość gazowego wodoru jest bardzo mała (0,0838 g/dm3 w 20°C [45]), zbiorniki
z nim musiałyby być niewyobrażalnie duże, aby zasięg samochodów nim napędzanych był
satysfakcjonujący. Właśnie dlatego DOE określiło parametr pojemności objętościowej
wodoru na poziomie 30–50 g/dm3, a więc sumarycznej gęstości ok. 500 razy większej. Aby
sprostać temu wyzwaniu należy zastosować inne metody magazynowania wodoru niż jego
gazową postać. Dodatkowo, docelowa masowa pojemność wodoru określona przez DOE
wynosi obecnie 6,5%. Mimo że wartość ta może się wydawać bardzo mała, spełnienie tego
wymogu nie jest łatwe. Warto pamiętać, że masowa pojemność wodoru jest liczona jako
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stosunek masy wodoru zmagazynowanego w zbiorniku do masy całego układu – paliwa wraz
ze zbiornikiem i elementami niezbędnymi do kontroli przepływu gazu, np. przewodami.
Dlatego nie bez znaczenia jest materiał wykonania baku i ewentualne jego wypełnienie.
Kolejny z istotnych parametrów to czystość wodoru. Skoro jednym z celów zastąpienia
konwencjonalnych paliw wodorem jest wyeliminowanie zanieczyszczeń powietrza,
produktami ubocznymi uwalniania wodoru ze zbiornika nie mogą być inne gazy,
w szczególności toksyczne. Inne niż wodór gazy mogą również zatruwać elektrody, zmieniać
pH elektrolitu, czy powodować uszkodzenia membran stosowanych w ogniwach paliwowych,
powodując znaczne obniżenie ich efektywności [46–48]. Co więcej, w przypadku magazynów
chemicznych sytuacja taka powodowałaby potencjalne problemy z odwracalnością procesu,
a więc ładowaniem zbiornika, do którego, w celu odtworzenia stanu sprzed rozładowania, poza
wodorem musiałyby być dostarczane inne substraty.
Kwestia temperatury uwalniania wodoru nie jest opisana w wymaganiach DOE
jednoznacznie. Z jednej strony zbiornik nie powinien uwalniać gazu samoczynnie, a więc
np. gdy samochód stoi w nasłonecznionym miejscu. Warunek ten uwzględniony jest
m.in. w parametrze temperatury otoczenia, która to może wynosić od −40°C do 60°C. Z drugiej
strony, wodór doprowadzany do ogniwa paliwowego nie może mieć temperatury wyższej niż
85°C (zakłada się tu użycie ogniw niskotemperaturowych). Ten warunek może być spełniony
na dwa sposoby, albo gaz będzie uwalniał się w temperaturze poniżej 85°C, albo pomiędzy
zbiornikiem a ogniwem będzie on chłodzony do pożądanych temperatur. W związku
z powyższymi warunkami optymalna temperatura uwalniania wodoru wynosi 60–85°C, jednak
dopuszczalne są również nieco wyższe jej wartości.
Kwestia bezpieczeństwa wciąż wydaje się tą najistotniejszą. W ostatnim czasie media
niejednokrotnie informowały o wybuchach stacji tankowania lub produkcji wodoru [49–51],
przez co paliwo to nie jest powszechnie uważane za godne zaufania. Wielu osobom wydaje się,
że ze względu na możliwe gwałtowne reakcje wodoru z tlenem uszkodzenie zbiornika
w samochodzie może nieść dużo poważniejsze konsekwencje niż wyciek stosowanej
powszechnie benzyny. Przeprowadzone na zlecenie DOE badania pokazały jednak, że
nieszczelność zbiornika wodorowego jest dużo mniej niebezpieczna niż w przypadku baku
z benzyną [52]. Główną przyczyną takiego zachowania jest różnica w gęstościach paliw –
wodór jako lekki gaz szybko ulatnia się tworząc słup płomienia, z kolei benzyna jako gęsta
ciecz wylewa się pod samochód, a jej łatwopalne opary rozprzestrzeniają się wokół,
doprowadzając ostatecznie do całkowitego zniszczenia pojazdu (Rysunek 3). Jednak tego typu
aspekty muszą być również brane pod uwagę podczas konstrukcji magazynów wodoru do
zastosowań mobilnych.
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Rysunek 3. Symulacja wycieku i zapłonu paliwa wodorowego (po lewej stronie) i benzyny (po prawej stronie)
z baków umieszczonych w samochodach [52]. Stan na minutę po rozpoczęciu eksperymentu.

1.4.

Sposoby magazynowania

Biorąc pod uwagę to, jak gwałtownie wodór może reagować z tlenem zawartym w powietrzu,
kwestia jego magazynowania jest bardzo istotna ze względu na bezpieczeństwo zasilanych nim
układów. Drugą istotną cechą wodoru, która stanowi wyzwanie technologiczne, jest jego
zdolność do penetracji barier fizycznych. Wodór w postaci atomowej może zostać
zaadsorbowany na powierzchni materiału (fizycznie i chemicznie), a następnie w wyniku
absorpcji dostać się w jego głąb. Następnie dyfundując, wodór pokonuje nawet grube metalowe
osłony i wydostaje się ze zbiorników. Z tych powodów konstrukcja odpowiedniego magazynu
spełniającego opisane w podrozdziale II.1.3 wymagania jest dość trudnym do wykonania
zadaniem.
Metody magazynowania wodoru można podzielić na dwie podstawowe kategorie – metody
fizyczne oraz chemiczne (materiałowe). Wśród fizycznych wymienia się sprężanie i skraplanie
H2, natomiast metody chemiczne oparte są na procesach fizysorpcji i chemisorpcji. Te pierwsze
są zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia i obecnie dużo bardziej powszechne, jednak mają
wiele wad technicznych. Metody materiałowe, choć w założeniu niemal pozbawione wad,
obecnie nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte, aby wprowadzić je do powszechnego użytku.
Niemniej jednak są one intensywnie badane i rozwijane, aby w niedalekiej przyszłości mogły
stać się konkurencyjne z metodami fizycznymi.
Sprężenie wodoru jest najpowszechniejszą ze stosowanych obecnie metod. Kompresja
wodoru jest dość energochłonnym, a co za tym idzie kosztownym, procesem, a to nie jedyna
wada tego sposobu jego magazynowania. Standardowe butle stosowane do przechowywania
gazów technicznych są przystosowane do ciśnień rzędu 200 bar. Jednak do spełnienia
warunków postawionych przez DOE i zapewnienia akceptowalnego zasięgu pojazdów
potrzebne są zbiorniki, które są wytrzymałe na ciśnienia rzędu 800 bar. Aby zastosować tak
wysokie ciśnienia H2 w zastosowaniach mobilnych niezbędne jest opracowanie odpowiednich
materiałów – wytrzymałych, stanowiących barierę dla wodoru, a do tego lekkich, aby zachować
dużą pojemność grawimetryczną paliwa. Wytrzymałość materiałów na rozciąganie, bo to ona
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odgrywa tu znaczącą rolę, wynosi 50 MPa dla aluminium i ponad 1100 MPa dla stali wysokiej
jakości. Zastosowanie zaawansowanych materiałów kompozytowych może dodatkowo pomóc
w osiągnięciu optymalnego stosunku wytrzymałości do wagi materiału [53]. Najnowszym
pomysłem mającym zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jest tzw. IV generacja
zbiorników ciśnieniowych zbudowanych, w przeciwieństwie do poprzednich generacji,
w całości z węglowych materiałów kompozytowych, a nie metali [54]. Zbiorniki te składają się
z kilku warstw pełniących różne funkcje – wewnętrznej powłoki z polimeru o dużej gęstości,
który stanowi barierę dyfuzyjną dla gazu, kompozytu węglowego stanowiącego główną
konstrukcję, a także dodatkowych powłok, np. kopuły z włókna węglowego, odpornych na
uszkodzenia mechaniczne. Dzięki zastosowaniu materiałów węglowych uzyskuje się większą
wytrzymałość, jak również odporność na rdzewienie i zmęczenie materiału, a niewątpliwą
zaletą jest też ich, niższa od metali, waga [55]. Mimo niezbyt pochlebnych opinii i mało
obiecujących przewidywań dotyczących magazynowania sprężonego wodoru [56], zbiorniki
z gazem pod ciśnieniem do 700 bar są już montowane w samochodach zasilanych ogniwami
paliwowymi [57,58], a metoda ta jest stawiana jako technologiczny wzorzec, którego
prześcignięcie jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia na rynek nowszych
rozwiązań[59].
Inną metodą fizycznego magazynowania wodoru jest jego skroplenie, które wymaga
zastosowania niskich temperatur, ok. −250°C, a więc poniżej temperatury krytycznej wodoru.
Metoda ta zapewnia co prawda większą gęstość magazynowanej energii, ale skroplenie wodoru
jest procesem energochłonnym i obniża efektywną energetyczność wodoru o ok. 30–40% [60].
Dodatkowo, utrzymywanie gazu w tak niskiej temperaturze wymaga zastosowania
odpowiednich izolacji i zaworów bezpieczeństwa, które znacząco zwiększają całkowity koszt
tego rozwiązania. Ze względu na parowanie wodoru na skutek zwiększenia temperatury
i konieczność jego odprowadzania, aby uniknąć dużego nadciśnienia mogącego uszkodzić
materiał zbiornika, metoda ta obarczona jest dużymi stratami paliwa w czasie niezależnie od
tego, czy zasilana maszyna jest w tym czasie wykorzystywana. Ogrzanie paliwa zachodzi
przede wszystkim ze względu na obecność przewodów paliwowych i w obszarze zbliżonym do
ścian zbiornika. Z tego względu zastosowanie większych zbiorników pomaga w zniwelowaniu
tych efektów [59]. Podobnie, duże straty występują podczas tankowania zbiornika, gdy paliwo
musi zostać przeniesione pomiędzy dwoma dobrze izolowanymi rezerwuarami za pomocą
przewodów o dużym stosunku powierzchni do objętości. W związku z tymi cechami, ciekły
wodór powinien być stosowany jedynie tam, gdzie zużycie dużej ilości paliwa następuje
szybko, a jego koszt jest mniej istotny niż ilość zgromadzonej energii, czyli np. w przemyśle
lotniczym czy kosmicznym. Mimo powyższych wad, zbiorniki kriogeniczne są rozpatrywane
przez firmę BMW jako magazyny wodoru w samochodach hybrydowych (np. BMW
Hydrogen 7) [61], podobnie jak rozwiązanie opisane poniżej – kriokompresja.
Sposobem magazynowania H2 opartym na obu wymienionych dotychczas metodach są
zbiorniki kriokompresyjne, w których ciekły wodór jest przechowywany w warunkach
umożliwiających pojawienie się wysokiego ciśnienia. W standardowych zbiornikach na ciekły
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wodór zawory bezpieczeństwa nie pozwalają na zwiększenie się ciśnienia wewnątrz,
wypuszczając gromadzące się pary wodoru. Parowanie cieczy na skutek dostarczonego ciepła
zmniejsza efektywną gęstość wodoru zgromadzonego w zbiorniku, aż po pewnym czasie
w zbiorniku pozostaje jedynie gaz w warunkach ciśnienia zbliżonych do atmosferycznego.
Gdyby jednak zawory umożliwiały niekontrolowany wzrost ciśnienia, mogłyby zaistnieć
warunki krytyczne (T = 32,9 K, p = 12,8 bar), w których gęstości cieczy i gazu by się
wyrównały i dalsze dostarczanie ciepła nie zmieniałoby tej gęstości (31,3 g/l). Uzyskanie takich
warunków wymaga precyzyjnego dobrania konkretnej masy początkowej wodoru, ale
zapobiega powstawaniu w zbiorniku oparów wodoru i wydłuża znacząco czas możliwego
przechowywania paliwa. Wbrew pozorom wydłużenie tego czasu ma miejsce nie tylko wtedy,
gdy samochód nie pracuje, ale przede wszystkim w przeciwnym wypadku – gdy pobierana jest
duża ilość paliwa, pozwalająca jednak na utrzymanie stanu nadkrytycznego [62].
Na niekorzyść kombinacji kriomagazynów ze zbiornikami ciśnieniowymi działa konieczność
zastosowania dwóch obudów – zarówno izolującej, jak i odpornej na rozciąganie, co zmniejsza
wolumetryczną i grawimetryczną pojemność tych układów. Dodatkową warstwę obudowy
można traktować jednak jako zaletę ze względów bezpieczeństwa – stanowi kolejne
zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi, a także przedziurawieniem zbiornika
i niekontrolowanym wyciekiem wodoru pod dużym ciśnieniem [63]. Baki kriokompresyjne
o dopuszczalnym ciśnieniu 345 bar spełniając pojemnościowe kryteria DOE na rok 2010
zostały zastosowane m.in. w prototypowym modelu hybrydowym Toyoty Prius. Jego zasięg
wynosił 1050 km, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na samochód napędzany wodorem.
Kolejna, ulepszona generacja baków spełniała również pojemnościowe wymagania na rok 2025
z pojemnościami odpowiednio ok. 7,4% wag. oraz ok. 45 g/l [64]. Największe wyzwanie
w przypadku tego typu baków stanowi utrzymanie długotrwałej izolacji próżniowej, co
wymaga najprawdopodobniej zmiany użytych dotychczas materiałów wykonania zbiornika
ciśnieniowego. Z drugiej strony zmniejszenie ciśnień z 700 bar do 350 bar, przy jednoczesnym
zwiększeniu gęstości magazynowanej energii, umożliwia zastosowanie np. cięższych, a dużo
tańszych materiałów. Zmniejszenie szybkości ubytku paliwa jest kluczową przewagą nad
standardowymi zbiornikami na ciekły wodór, a zwiększenie gęstości energii – nad
standardowymi zbiornikami ciśnieniowymi. Właśnie dlatego kriokompresja wydaje się jednym
z bardziej obiecujących sposobów magazynowania wodoru do zastosowań mobilnych,
w szczególności tych, w których samochody są w ciągłym użytku, bez długich okresów
postoju, a także do zastosowań stacjonarnych, w których zbiorniki są bardzo duże, a paliwo jest
z nich na bieżąco pobierane – np. na stacjach paliwowych.
Pomimo wielu bardziej i mniej oczywistych zalet, fizyczne magazyny wodoru mają jedną
wspólną wadę – straty w efektywnej ilości magazynowanej energii związane z przygotowaniem
paliwa, tzn. jego sprężeniem lub skropleniem. Po uwzględnieniu tego wydatku energetycznego
wydajność tego typu magazynów wynosi od ok. 22% dla ciekłego wodoru do 54–56% dla
sprężonego gazu [65]. Dodatkowo, wysokie koszty przygotowania wodoru do przechowywania
go w fizycznych magazynach i wyzwania dotyczące przygotowania odpowiednich zbiorników
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są powodem, dla którego dużo intensywniej badanym zagadnieniem jest magazynowanie
oparte na materiałach, a więc wodoru związanego w formie ciała stałego lub cieczy. DOE
wyróżnia pięć głównych typów takich magazynów – adsorbenty, ciekłe związki organiczne,
wodorki proste/międzywęzłowe (ang. interstitial hydrides), wodorki złożone (np. borowodorki
i glinowodorki) oraz tzw. wodorki „chemiczne”. (ang. chemical hydrides, np. NH3BH3) [66].
Materiały te mogą wiązać wodór za pomocą fizysorpcji (adsorbenty) lub chemisorpcji
(pozostałe układy). Przewagą tej pierwszej metody jest szybkość procesów adsorpcji
i desorpcji, a także ich całkowita odwracalność. Druga z nich umożliwia zazwyczaj
magazynowanie większej ilości paliwa, ale odbywa się to kosztem np. konieczności
zastosowania wysokiej temperatury do przeprowadzenia desorpcji. Dla polepszenia
parametrów pojemnościowych lub kinetycznych, w niektórych przypadkach pod uwagę brana
jest również krioadsorpcja. Jej ogromną wadą jest jednak ilość ciepła wydzielanego podczas
adsorpcji – 2–5 MJ/kg H2, co odpowiada zapotrzebowaniu na 80–200 kg ciekłego azotu do
schłodzenia układu [67]. Wymaganie to wyklucza zastosowanie krioadsorpcji w zbiornikach
na stałe umiejscowionych w samochodach. Dużo lepszym połączeniem fizycznych
i chemicznych magazynów wydaje się więc stosowanie w zbiornikach adsorpcyjnych
podwyższonego ciśnienia. Ze względu na szeroki wachlarz badanych materiałów, bogatych
w wodór, jak i zdolnych do jego wymuszonego uwięzienia, trudno jest ocenić, na ile badania
nad nimi okażą się owocne, gdyż przełom może nastąpić w każdej chwili.
Powszechnie badane pod kątem fizysorpcji i chemisorpcji są materiały węglowe – węgiel
aktywny, grafit, nanorurki i inne struktury niskowymiarowe. Takie materiały powstają
najczęściej w wyniku spalania różnych postaci węgla, węglowodorów lub biomasy w obecności
katalizatorów i czynników aktywujących (np. KOH, H3PO4, ZnCl2), ale także chemicznego
osadzania z fazy gazowej (ang. CVD) [68]. Głównymi zaletami, które przyciągają uwagę
badaczy do tego typu materiałów, są niska cena, mała masa, często duży stosunek powierzchni
do objętości i obecność porów, ułatwiająca adsorpcję wielu cząsteczek wodoru na powierzchni
za pomocą sił van der Waalsa [69]. Pod kątem wpływu na magazynowanie wodoru, a przede
wszystkim pojemność grawimetryczną, sprawdzane są bardzo różne właściwości i ich
wzajemne zależności – szerokość i objętość porów, kształt przestrzeni międzystrukturalnych,
powierzchnia materiału, modyfikacje powierzchni, domieszkowanie itp. [68] Okazuje się, że
ilość wodoru, jaka może być fizycznie zaadsorbowana przez tego typu materiały jest niemal
liniowo zależna od ich powierzchni właściwej [70], a zgodnie z dostępnymi w literaturze
wynikami teoretycznymi preferowane są struktury zawierające odpowiedniej szerokości
szczeliny, a nie np. matryce nanorurek [71,72]. Dodatkowo, obniżenie temperatury skutkuje
zwiększeniem adsorpcji przez węgiel aktywny – dla dwóch próbek tego samego materiału udało
się uzyskać pojemność 4,5% wag. w 77 K, podczas gdy w temperaturze pokojowej osiągnięto
zaledwie 0,5% wag. [73]. Co więcej, przy obniżonej temperaturze możliwe są do osiągnięcia
wyższe gęstości zmagazynowanego wodoru niż dla skompresowanego gazu w analogicznych
warunkach ciśnienia i temperatury [74]. Z racji, że podwyższone ciśnienie wydaje się być
łatwiejsze do utrzymania niż niska temperatura, podejście takie również jest brane pod uwagę.
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Rysunek 4. Symulacja adsorpcji wodoru przez nanostruktury węglowe – matrycę nanorurek (po lewej stronie)
i materiał nanoporowaty (po prawej) [75].

Pomimo, że w literaturze pojawiają się imponująco wysokie wartości pojemności masowej
wodoru uzyskane dla materiałów węglowych, rzędu 10–20% wag., wyniki te nie uzyskały
potwierdzenia w badaniach powtarzanych przez inne grupy badawcze. Nie zostały one nawet
uzyskane w badaniach teoretycznych, przez co nie są uznawane za wiarygodne, co było
niejednokrotnie podkreślane w literaturze [69]. Wśród powtarzalnych wyników dla
temperatury pokojowej znajdują się maksymalne pojemności rzędu 4–7% wag., jednak i te
zostały uzyskane w warunkach podwyższonego ciśnienia lub na skutek modyfikacji
powierzchni. W zależności od materiału, z którym mamy do czynienia, wysokie pojemności są
możliwe do uzyskania na różne sposoby, w tym takie łączące ze sobą różne typy materiałowych
magazynów wodoru. W przypadku węgla aktywnego otrzymywanego z antracytu
i aktywowanego KOH podwyższenie ciśnienia do 200 bar spowodowało uzyskanie pojemości
3,2% wag., natomiast do 500 bar – aż 6,8% wag. [76] Płatki grafitu z osadzonymi
nanocząstkami niklu pod ciśnieniem 100 bar są zdolne do zmagazynowania 4,48% wag.
wodoru [74]. Wyniki dla niemodyfikowanych nanorurek dają maksymalną wartość
ok. 1,7% wag. w 122 bar [77], a np. domieszkowanie ich azotem pozwala podnieść tę wartość
do 2% wag. [78]. Elektrochemiczna pojemność wodoru dla elektrod wykonanych
z jednościennych nanorurek węglowych zmieszanych z proszkiem miedziowym w stosunku
1:3 wyniosła z kolei 2,9% wag. [79] Wartości pojemności, mimo że czasem zbliżone do
wymagań DOE, nie są jednak jedynym parametrem, który powinien być brany pod uwagę, tym
bardziej, że nie uwzględniają masy zbiorników ciśnieniowych. Dużo istotniejszymi
problemami spotykanymi przy tego typu materiałach są kwestie ładowania – nie tylko jego
odwracalność, ale także czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej adsorpcji i ilość
generowanego podczas tego procesu ciepła, które to, choć często nie wspominane
w publikacjach, stanowią na razie istotną przeszkodę w zastosowaniu materiałów węglowych
jako magazynów wodoru [69].
Innym typem badanych materiałów porowatych są zeolity, czyli głównie uwodnione
glinokrzemiany, zawierające w swojej strukturze tunele o niewielkiej średnicy zdolne do
pułapkowania molekularnego wodoru. Przykładem materiału tego typu, o dużej objętości
porów, jest germanokrzemian oznaczany symbolem ITQ-33 [80], jednak jego pojemność
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masowa wodoru (zakładając wypełnienie ciekłym wodorem) jest określana jako 2,5% wag.
[59], a więc znacznie niższa niż potrzebna do spełnienia wymagań DOE. Zeolity są także
badane jako katalizatory w produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, gdzie być może odegrają
większą rolę niż w jego magazynowaniu [81].
Analogicznymi do nieorganicznych zeolitów materiałami są związki metaloorganiczne typu
MOF (ang. Metal Organic Framework), a także organiczne typu COF (ang. Covalent Organic
Framework) zawierające w swojej strukturze puste przestrzenie, w których możliwe jest
pułapkowanie gazowego wodoru (Rysunek 5). Charakteryzujący wszystkie te materiały duży
stosunek powierzchni aktywnej do objętości, a także masy, zdaje się być obiecującym
w kontekście zwiększenia pojemności magazynu, zarówno tej grawimetrycznej, jak
i wolumetrycznej. Obecnie w bazach danych dotyczących struktur MOF-ów znajduje się ponad
14 tysięcy wpisów [82] (oznaczonych najczęściej symbolami wskazującymi na ich twórców
lub podobieństwa strukturalne), co świadczy o skali zainteresowania tego typu związkami, nie
tylko w kontekście magazynowania wodoru, ale również superkondensatorów, czy baterii
litowo-jonowych [83]. Pomimo że większość z czystej postaci MOF-ów badanych
w temperaturze pokojowej wykazuje pojemności wodoru odpowiednio rzędu 0,5–1,5% wag.
i poniżej 15 g/l, zastosowanie różnego rodzaju modyfikacji pozwala na znaczne zwiększenie
tych wartości [84].
Pierwszą, najbardziej oczywistą i skuteczną modyfikacją pozwalającą na zwiększenie adsorpcji
jest obniżenie temperatury i zwiększenie ciśnienia. W temperaturze 77 K i ciśnieniu 56 bar,
materiał NU-100 był zdolny do zmagazynowania ok. 9% wag. H2, a w 70 bar nawet 14% wag.,
co jest absolutnie rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o MOF-y [85]. Mimo to, biorąc pod
uwagę elementy magazynu inne niż sam MOF, nie spełnia on wymagań stawianych przez DOE
[86]. Jednym z czynników mających znaczny wpływ na fizysorpcję wodoru i jej warunki jest
też obecność atomów metali nienasyconych koordynacyjnie, w pozycjach, które są łatwo
dostępne sterycznie dla cząsteczek wodoru [84]. Dla przykładu, desolwatacja materiału DUT-9,
która prowadziła do odsłonięcia pozycji metali i zwiększenia porowatości MOF-a, poprawiła
nadmiarową adsorpcję wodoru w 77 K w ok. 40 bar z 4,99% wag. do 5,85% wag. [87]. Równie
istotne wydaje się wzajemne ułożenie tych pozycji, a w szczególności katenacja, czyli zrastanie
się wielu takich samych szkieletów MOF-a. W ten sposób dla PCN-6 udało się zwiększyć
pojemność w 77 K z 1,35% wag. do 1,74% wag. [88]. Mimo że obie te wartości są bardzo małe,
miał tu miejsce względny wzrost pojemności grawimetrycznej o ok. 30% (a także
wolumetrycznej o ok. 130%), co może być istotne w innego typu związkach chemicznych.
Kolejną braną pod uwagę modyfikacją jest wprowadzenie domieszek w postaci jonów metali
do struktury MOF-a lub zmiana metalu pierwotnie występującego w strukturze na inny, np. im
większy stosunek zawartości Co do Zn w MOF-74 tym lepsza zdolność adsorpcji wodoru [89].
Wymiana organicznych kationów na te metaliczne może pomóc w zwiększeniu powierzchni
właściwej i rozmiaru porów, a tym samym zwiększyć pojemność – jak w przypadku
NOTT-204/205, gdzie po zmianie Me2NH2+ na Li+ pojemność w 78 K i 20 bar wzrosła
z 2,36% wag. do 2,88% wag., a więc o 22% [90]. Pozostałe pomysły na zwiększenie
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pojemności, a także zmianę energetyczną i kinetyczną sorpcji to m.in. domieszkowanie
nanocząstkami palladu, funkcjonalizacja ligandów, czy modyfikowanie rozmiaru porów [84].
Badania MOF-ów w temperaturze pokojowej pokazały, że w przeciwieństwie do niskiej
temperatury i wysokiego ciśnienia, zmniejszenie rozmiaru porów jest korzystne, ze względu na
silne wzmacnianie energii oddziaływań między wodorem a przeciwległymi ścianami szkieletu
MOF-a [91]. Wśród najwyższych pojemności MOF-ów w temperaturze pokojowej wyróżnić
można 2,3% wag. uzyskane dla Be12(OH)12(btb)4 przy ciśnieniu 95 bar [92] i 2,0% wag. dla
IRMOF-10 w 10 bar [93].

Rysunek 5. Z lewej strony: Struktura przykładowego związku metaloorganicznego typu MOF – IRMOF-8, czyli
Zn4O(ndc)3, ndc = naftalen-2,6-dikarboksylat [93]. Żółtym kolorem została oznaczona największa sfera mogąca
się zmieścić w dostępnej luce nie wiążąc się „van der waalsowsko” z atomami MOF-a. Po środku: Struktura
przykładowego związku organicznego typu 2D COF – COF-1, czyli C27H24B6O6 (C3H2BO)6·(C9H12)1. Z prawej
strony: Struktura przykładowego związku organicznego typu 3D COF – COF-108, czyli C49H16B4O8 [94]. Kolorem
szarym oznaczono atomy C, żółtym – B, czerwonym – O, natomiast atomy H nie zostały uwzględnione na rysunku
dla zwiększenia jego przejrzystości.

Optymistyczne wyniki w kontekście magazynowania wodoru dają materiały hybrydowe,
tzn. łączące ze sobą porowatość MOF-ów i zdolności absorpcyjne różnego typu wodorków.
Dzięki wprowadzeniu wodorków w nanopory MOF-a, a więc ich nanostrukturyzację, możliwa
jest np. zmiana parametrów temperaturowych uwalniania wodoru z wodorków – dla NaAlH4
osadzonego w nanometrowych porach HKUST-1 temperatura desorpcji obniżyła się
o ok. 100°C względem niemodyfikowanej próbki NaAlH4 [95]. Innym przykładem jest
połączenie NH3BH3 z nanoporowatym JUC-32-Y – nie dość, że temperatura desorpcji znacznie
się obniżyła, to obecność MOF-a zmieniła ścieżkę rozkładu NH3BH3 zapobiegając
powstawaniu ubocznych lotnych produktów: amoniaku, borazyny i diboranu, a także
zwiększyła szybkość uwalniania wodoru w temperaturze poniżej 85°C [96].
Drugim ze wspomnianych typów materiałów klatkowych są COF-y, różniące się od MOF-ów
przede wszystkim brakiem obecności ciężkich atomów metali, a składające się jedynie
z lekkich atomów C, H, B, O i N. Dzięki temu mają one znacząco mniejszą gęstość, co wpływa
na różnice w grawimetrycznych pojemnościach obu typów materiałów. Ich struktura opiera się
na węglowodorach aromatycznych i pochodnych boroksyny, połączonych w taki sposób, aby
tworzyły porowate szkielety. Wśród COF-ów wyróżnić można te 2D, gdzie kolejne identyczne
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warstwy, leżące bezpośrednio nad sobą lub naprzemiennie, są połączone wiązaniami π, a także
3D, czyli o strukturach dużo bardziej przestrzennych, dzięki czemu ich powierzchnie właściwe
są znacznie większe [97]. Ze względu na entalpię adsorpcji, podobnie jak w MOF-ach,
magazynowanie wodoru w temperaturze pokojowej nie jest w nich wystarczająco efektywne,
ale różnego typu obliczenia kwantowomechaniczne pozwoliły na znalezienie wartych uwagi
sposobów na poprawę tej sytuacji. Symulacje metodą Monte Carlo pozwoliły na określenie
całkowitej pojemności niemodyfikowanych COF-ów 3D jako maksymalnie 21% wag.
i 4,5% wag. w 100 bar oraz temperaturze odpowiednio 77 K i 298 K [97,98]. Maksymalną
wartością uzyskaną do tej pory eksperymentalnie jest 7,2% wag. dla COF-102 w 77 K i 35 bar
[99]. Oczywistą metodą modyfikacji COF-ów jest zwiększanie ich powierzchni np. przez
zamianę grup fenylowych na difenylowe, czy nawet pirenowe. Tego typu modyfikacja może
co prawda zwiększyć pojemność grawimetryczną (w przewidywaniach teoretycznych dla
COF-102-3 z trifenylem uzyskano wartość 6,5% wag. w 300 K i 100 bar), jednak odbywa się
to kosztem pojemności wolumetrycznej [100]. Z kolei optymalizacje mające na celu połączenie
warstw dwuwymiarowego COF-1 cząsteczkami pirydyny przyniosły rezultat w postaci prawie
trzykrotnego zwiększenia grawimetrycznej i dwukrotnego wolumetrycznej pojemności tego
materiału w 77 K [101]. Innego typu podejściem teoretycznym, rozważanym również dla
temperatury pokojowej, jest domieszkowanie COF-ów 3D atomami litu lub innych
elektrododatnich pierwiastków. Dzięki transferowi ładunku pomiędzy dodatkowymi atomami
Li a strukturą COF-a pojawiają się dodatnio naładowane centra silniej oddziałujące
z molekułami wodoru. Nie dość, że ilość wodoru, którą domieszkowany materiał może
zaadsorbować ulega zwiększeniu – do niemal 7% wag. w 100 bar i 298 K, to izosteryczne ciepło
adsorpcji H2 rośnie niekiedy nawet dwukrotnie [102]. Alternatywą dla domieszkowania lekkimi
atomami jest metalacja łączników struktury COF-a przez np. przyłączanie PdCl2. Pomimo
zmniejszenia wielkości porów i powierzchni aktywnej, zaprojektowany w ten sposób
COF-301-PdCl2 jest w stanie zaadsorbować ponad 8 razy większą objętość wodoru niż czysty
COF-301 ze względu na silne oddziaływania Pd–H2, spełniając wymagania dotyczące
pojemności objętościowej, kosztem tej masowej, a ciepło adsorpcji wodoru przekracza
20 kJ/mol [103]. Dużo lepsza optymalizacja jest możliwa, jeśli zamiast palladu użyje się
lżejszych metali przejściowych [104]. Niestety, większość badań dotyczących poprawienia
parametrów COF-ów to wyniki jedynie teoretyczne, a ich uzyskanie w eksperymencie okazuje
się często niemożliwe ze względu na problemy z aktywacją materiałów, czy wręcz syntezą
zaproponowanych numerycznie struktur. Z tego względu zastosowanie ich jako komercyjne
magazyny wodoru nie jest obecnie brane pod uwagę. Jednak w przypadkach, gdy udało się
uzyskać rzeczywisty materiał, wyniki symulacji w dość dużym stopniu pokrywają się
z eksperymentem, czasem nawet nie doszacowując uzyskanych parametrów [105].
Wśród materiałów bogatych w wodór, czyli zawierających wiele atomów wodoru w swoich
wzorach chemicznych, wyróżnić można grupy takie jak wodorki, borowodorki, glinowodorki,
czy amidoborany. W swojej pracy skupiłam się przede wszystkim na tych ostatnich, przez
wzgląd na ich stosunkowo wysokie pojemności grawimetryczne wodoru (Rysunek 6). Zarówno
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borowodorki, jak i wodorki metali zostały przeze mnie szerzej opisane w rozdziale II.2,
natomiast wartymi uwagi materiałami w kontekście właśnie magazynowania wodoru są także
amidoborany i glinowodorki.

Rysunek 6. Pojemność grawimetryczna wodoru w wybranych związkach jonów M n+[106].

Amidoborany są związkami chemicznymi o wzorze ogólnym Cat(NH2BH3)x (w skrócie
Cat(AB)x), a więc zawierającymi metale pochodnymi borazanu, NH3BH3. Borazan, choć
bogaty w wodór (19,6% wag.), nie jest optymalnym magazynem wodoru ze względu na
niekontrolowany i silnie egzotermiczny rozkład z wydzieleniem wodoru zanieczyszczonego
borazyną (B3N3H6) i monomerem aminoboranowym NH2BH2 [107]. Z tego powodu
podejmowane są próby modyfikacji chemicznej tego związku, by zmienić parametry rozkładu
zachowując jednocześnie stosunkowo dużą zawartość wodoru. Jednym ze sposobów jest
właśnie synteza amidoboranów. Wśród tej rodziny związków chemicznych znaleźć można nie
tylko te jednometaliczne, w których Cat = Li – Cs, Mg – Ba, Zn, Al lub Y, ale również
dwumetaliczne, jak np. LiNa(AB)2 czy Na2Mg(AB)4, a także różnego typu solwaty oraz
związki kompleksowe [108–110]. Amidoborany ulegają zazwyczaj kilkustopniowemu
rozkładowi, z wydzieleniem jednego mola H2 na mol substancji w temperaturze poniżej 110°C
oraz kolejnego mola ok. 250°C, a końcowym produktem ich rozkładu w temperaturze powyżej
400°C jest azotek boru. Stosunkowo niskotemperaturowy rozkład ma związek z obecnością
w anionie przeciwnie naładowanych atomów wodoru (formalnie H+ i H−). Wśród
amidoboranów znajdują się takie, które wydzielają nieco zanieczyszczony amoniakiem
(np. Li2Mg(AB)4 [109]) lub czysty wodór (np. KAB, RbAB, CsAB [111]). Problemem, którego
nie udało się wyeliminować przez modyfikację chemiczną NH3BH3 jest jednak egzotermiczny
charakter rozkładu, który uniemożliwia ich stosowanie jako mobilnych magazynów wodoru.
Glinowodorki mogą uwalniać wodór na dwa sposoby – na skutek hydrolizy lub rozkładu
termicznego. Drugi z tych sposobów przez długi czas nie był brany pod uwagę ze względu na
wysokie bariery kinetyczne towarzyszące rozkładowi glinowodorków lub ponownej absorpcji
wodoru przez produkty ich rozkładu. Najczęściej wymienianymi w kontekście magazynowania
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wodoru glinowodorkami są LiAlH4, NaAlH4 i Mg(AlH4)2. Glinowodorki litu i sodu rozkładają
się dwuetapowo w temperaturze 160–270°C do wodorków, glinu i wodoru, lecz do całkowitej
desorpcji wodoru niezbędna jest temperatura powyżej 400°C [112]. Czysty Mg(AlH4)2, który
rozkłada się całkowicie poniżej 300°C nie jest najlepszym kandydatem z innego powodu –
pierwszy etap jego rozkładu jest procesem egzotermicznym, więc regeneracja magazynu
wymagałaby dużych nakładów energii [113]. Istotnym przełomem w badaniach nad tymi
związkami okazało się osiągnięcie katalizy reakcji rozkładu i uwodornienia przez
domieszkowanie glinowodorków, a konkretnie NaAlH4, związkami tytanu [114]. Zastosowanie
katalizatorów pozwoliło na poprawienie kinetyki reakcji uwodornienia oraz znacznie poprawiło
trwałość układów przy cyklicznym ładowaniu i rozładowywaniu. Domieszkowany tytanem
NaAlH4 jest stosowany jako pewnego rodzaju układ referencyjny, któremu najbliżej do
zastosowań komercyjnych.
Wśród bogatych w wodór materiałów rozważany jest jeszcze jeden szczególny wodorek,
a mianowicie amoniak, w szczególności w postaci ciekłej. Jego skroplenie i przechowywanie
w tej formie nie wymaga tak niskiej temperatury i wysokiego ciśnienia jak skroplenie wodoru
[115], przez co jest energetycznie i ekonomicznie korzystniejsze. Do tego, w przeciwieństwie
do czystego wodoru, zbiorniki nie muszą być zbudowane z tak nieprzenikalnych,
wielowarstwowych materiałów, dzięki czemu są lżejsze i mniejsze. Głównym założeniem tego
pomysłu jest rozkład amoniaku do wodoru i azotu – do tego konieczne jest jednak zastosowanie
odpowiednich katalizatorów. Istnieją dziesiątki badań, których celem jest znalezienie
optymalnej kombinacji katalizator-promotor-podłoże, dla której rozkład byłby najbardziej
efektywny, zachodził w jak najniższej temperaturze, a dodatkowo użyte materiały miały cenę
akceptowaną w użyciu komercyjnym [116]. Spośród katalizatorów metalicznych największym
zainteresowaniem cieszą się te na bazie rutenu, m.in. z promotorami opartymi na związkach
potasu [117], z podłożem z nanorurek węglowych, MgO [118] lub SiO2 [119]. Większość
opisywanych w literaturze układów była jednak badana w dość wysokiej temperaturze
w zakresie 320–700°C.
Wadą amoniaku jako potencjalnego magazynu wodoru jest niekorzystny wpływ tego związku
i ewentualnych produktów ubocznych jego rozkładu na wydajność ogniw paliwowych [48].
Z tego powodu nieodzownym elementem badań nad amoniakowymi magazynami wodoru jest
skuteczne odseparowanie paliwa wodorowego zarówno od azotu, jak i resztek amoniaku.
Pomimo tego, że dostępne są komercyjne rozwiązania do rozdzielania mieszaniny tych gazów
za pomocą tzw. adsorpcji zmiennociśnieniowej [120,121], nie są one idealnym rozwiązaniem.
Ze względu na wieloetapowość procesu i różne pułapki używane do adsorpcji poszczególnych
zanieczyszczeń, urządzenia te zajmują dużą objętość, a ponadto są stosunkowo drogie, co
uniemożliwia ich wykorzystanie w zastosowaniach mobilnych. Drugim sposobem oddzielania
wodoru, tym razem jednoetapowym, są membrany selektywne – polimerowe, ceramiczne lub
metaliczne, które przepuszczają jedynie ten gaz [122]. Najlepszą selektywność wykazują
membrany palladowe, jednak ze względu na ich koszt brane pod uwagę są również inne
rozwiązania, jak np. stopy niklu [123] czy membrany wanadowe powlekane palladem [116].
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Sposoby radzenia sobie z produktami ubocznymi rozkładu amoniaku sugerują jednak jego
przewagę w zastosowaniach stacjonarnych (stacje tankowania), a nie bezpośrednio mobilnych
(samochody).
Odrębną grupą materiałów bogatych w wodór, które były już wspominane przy okazji
rozważań na temat produkcji wodoru są węglowodory, a tu konkretnie tzw. ciekłe organiczne
wodorki (ang. Liquid Organic Hydrides, LOH). Z punktu widzenia magazynowania wodoru
rozważa się pary związków aren-cykloalkan, np. benzen-cykloheksan [124] lub
toluen-metylocykloheksan [125], które mogą ulegać odwracalnemu uwodornieniu. Rozważane
węglowodory nasycone są związkami bogatymi w wodór, jednak w tym kontekście istotne jest
przeprowadzenie reakcji uwalniania wodoru w taki sposób, aby nie doprowadzić do całkowitej
jego utraty, a jedynie do utworzenia węglowodorów aromatycznych (efektywna pojemność
masowa to ok. 6–8% wag.). Zastosowanie katalizatorów metalicznych (np. platyny czy niklu)
lub dwumetalicznych (jak np. Pt–Ir, Ni–Ru, Pt–Pd), osadzonych na różnego typu podłożach
umożliwia endotermiczny proces odwodornienia, który byłby dodatkowo wysoko selektywny
[126,127], a z drugiej strony katalizowane uwodornienie arenów jest procesem dość dobrze
znanym [128–130]. Wciąż poszukiwane są takie rozwiązania, które mogłyby obniżyć
wymagane temperatury do tych ustalonych przez DOE, nie tylko za pomocą różnych
katalizatorów, ale np. podstawiając atomy węgla w węglowodorach atomami azotu [131].
Niemniej, tak powstałe chemiczne magazyny wodoru mają wiele zalet – są ciekłe, nie reagują
z wilgocią w powietrzu i nie wymagają utrzymywania niskich temperatur. Dodatkowo, obecnie
istniejąca infrastruktura paliwowa jest przystosowana do pracy z ciekłą benzyną, a więc jej
modyfikacja byłaby dużo łatwiejsza. Także mechanizmy znajdujące się wewnątrz używanych
dziś samochodów – pompy paliwowe, układy wtryskowe, itd. są zdolne do porcjowania
i przesyłania cieczy w odpowiedni sposób, co znacząco upraszcza kwestie projektowania
samochodów zasilanych wodorem. Jedną z branych pod uwagę opcji wykorzystania LOH jest
również sam transport wodoru na duże odległości między producentem a stacją tankowania za
pomocą cystern używanych dotychczas w przewozie benzyny [126,132] (Rysunek 7). W ten
sposób katalizatory i ewentualna podwyższona temperatura mogłyby być używane jedynie
podczas opróżniania i napełniania całej objętości cysterny, a stacje mogłyby dystrybuować
paliwo w dowolnej innej formie.
Dość podobnym pomysłem wykorzystującym ciekłe paliwa organiczne jest magazynowanie
wodoru w postaci związanej w metanolu i kwasie mrówkowym [133]. Oba te związki
zawierają dość dużą ilość wodoru – odpowiednio 12,6 oraz 4,4% wag., który mógłby być
odwracalnie uwalniany. Przełomowym rozwiązaniem w kwestii uwalniania wodoru z metanolu
było użycie metaloorganicznych kompleksów rutenu (m.in. RuHCl(CO)(HN(C2H4PiPr2)2))
w roztworze wodnym NaOH lub KOH [134]. W przeciwieństwie do standardowego
reformingu parowego, do wytworzenia wodoru nie jest potrzebne użycie podwyższonego
ciśnienia i temperatury powyżej 250°C, a reakcja dehydrogenacji zachodzi w tych warunkach
poniżej 100°C w standardowym ciśnieniu otoczenia. Wydzielony gaz składa się jednak z H2
i CO2 w molowym stosunku 3:1. Rozkład drugiego z paliw – kwasu mrówkowego zachodzić
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Rysunek 7. Schemat procesu transportu wodoru przy pomocy cystern z ciekłymi organicznymi wodorkami (na
podstawie [126]).

może z kolei na dwa sposoby, prowadząc do powstania dwutlenku węgla i wodoru lub wody
i tlenku węgla. Używając odpowiedniego katalizatora, możliwe jest wymuszenie przebiegu
zgodnego jedynie z pierwszą z tych ścieżek. Co więcej, tego typu dehydrogenacja może
zachodzić w temperaturze rzędu 40°C, co stanowi ogromną zaletę magazynów opartych na
kwasie mrówkowym. Jednym z przykładów przetestowanych w ogniwach paliwowych jest
układ HCOOH/N(CH3)3 z różnego typu katalizatorami metaloorganicznymi na bazie rutenu
np. [RuCl2(PPh3)3], gdzie stopień konwersji przekracza 90% [135]. Niestety dodatek
katalizatorów i dodatkowych substratów reakcji obniża znacząco pojemności tego typu
układów, co obecnie wyklucza HCOOH z grona potencjalnych chemicznych magazynów H2.
W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono mnóstwo badań dotyczących uwodornienia
CO2 w obecności różnego typu katalizatorów nie tylko w kontekście magazynowania wodoru,
ale również nowych sposobów syntezy substancji aktywnych biologicznie [136]. W związku
z tym reakcje odwodornienia zachodzące w powyższych układach można w odpowiednich
warunkach odwrócić uzyskując z powrotem metanol lub kwas mrówkowy [133]. Dzięki temu,
czysto teoretycznie, uzyskać można magazyny wodoru mające zerowy ślad węglowy, a więc
nie produkujące CO2 i wymagające tylko dostarczania wodoru podczas ich ładowania. W tym
idealnym pomyśle kryje się jednak, jak we wszystkich opisanych w tym rozdziale sposobach
magazynowania, jedno dość istotne niedopowiedzenie.
Pomimo tak zaawansowanych badań nad materiałami, które mogłyby magazynować wodór,
zarówno fizycznie, adsorpcyjnie, jak i chemicznie, problemem, który stanowi największą
przeszkodę w skutecznym wprowadzeniu ekonomii wodorowej jest jego produkcja. Nawet gdy
magazyny są w stanie pracować bez uwalniania dwutlenku węgla, produkcji wodoru
towarzyszy uwolnienie jego ogromnych ilości, a proces ten jest energochłonny i kosztowny.
Do tej pory brak jest dostatecznie dobrych rozwiązań, dzięki którym wodór mógłby być
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produkowany korzystając z energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych lub choćby nadmiaru
energii wyprodukowanej w różnego typu elektrowniach. Bez skutecznego rozwiązania tej
kwestii, nawet najlepsze i najwydajniejsze próby magazynowania nie będą w stanie spełnić
założeń stanowiących podstawy pierwotnej idei – wodoru jako czystego, powszechnie
dostępnego paliwa.
2. Wodorki i borowodorki metali
2.1.

Wodorki metali i ich zastosowania

Wodorki można podzielić na trzy grupy w zależności od typów obecnych w nich wiązań
chemicznych – jonowe, kowalencyjne i międzywęzłowe. Do pierwszej grupy należą związki
metali bloku s: Li – Cs oraz Mg – Ba (MgH2 jest jednak wodorkiem częściowo
kowalencyjnym). Do tej grupy zaliczyć można również trójwodorki lantanowców. Wodorki
kowalencyjne są tworzone przez metale bloku p i beryl. Trzecia grupa – wodorki
międzywęzłowe, charakteryzuje się obecnością wiązań metalicznych. Najczęściej mają one
niestechiometryczny skład chemiczny, a atomy wodoru umiejscowione są w lukach między
węzłami struktury krystalicznej metalu. Wśród tego typu wodorków znajdują się takie oparte
na metalach przejściowych oraz lantanowcach, ale też stopach metali – m.in. LaNi5, ZrC2,
Mg2Ni.
Wodorki metali, ze względu na mało złożony skład chemiczny, a więc duży udział wodoru
w swojej objętości, wydają się być dobrymi kandydatami na magazyny wodoru. Najbardziej
bogaty w wodór przedstawiciel tej grupy związków – LiH zawiera ponad 12% wag. wodoru.
Niestety pojemność wagowa wodorków spada bardzo gwałtownie wraz z masą obecnych w ich
składzie metali (Rysunek 6). Z tego powodu możliwymi do rozważania w kontekście
magazynowania tego paliwa wodorkami, o wystarczającej do zastosowań mobilnych
pojemności grawimetrycznej, są jedynie te zawierające lekkie metale – Li, Mg i Al. Cięższe
metale są jednak brane pod uwagę w zastosowaniach stacjonarnych, gdzie waga magazynu
(zbiornika + związku chemicznego) nie jest tak dużą przeszkodą.
Wodorek litu, LiH, należący do wodorków jonowych, jest świetnym kandydatem na chemiczny
magazyn wodoru ze względu na dużą pojemność grawimetryczną i wolumetryczną. Niestety
jego rozkład następuje dopiero w temperaturze ok. 720°C [137], co wyklucza stosowanie go
w czystej formie. Dzięki domieszkowaniu LiH krzemem udało się obniżyć tę temperaturę
o ok. 230°C, wciąż jednak jest to wartość za wysoka do zastosowań komercyjnych [138].
Drugi z wymienianych wodorków, MgH2, ze względu na niską cenę, nietoksyczność i dużą
dostępność magnezu, a także wysoką zawartość wodoru przyciąga sporą uwagę naukowców.
Niestety, największym problemem w zastosowaniu MgH2 do magazynowania wodoru jest
bardzo mała szybkość reakcji sorpcji i desorpcji, które dodatkowo zachodzą w temperaturze
powyżej 300°C, a często również w podwyższonym ciśnieniu [139]. Aby poprawić kinetyczne
i termodynamiczne parametry tych procesów, badane są różne metody zakładające
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zmniejszenie jego ziaren [140], napromieniowanie materiału jonami C2+ [141] lub zastosowanie
katalizatorów, m.in. grafitu, krzemu i tlenków metali [142,143].
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, w warunkach normalnych AlH3 jest związkiem
metastabilnym, który uwalnia wodór w zakresie temperatury 90–170°C [144,145]. Swoją
stabilność w temperaturze pokojowej zawdzięcza on wysokiej barierze kinetycznej związanej
z powstającą na jego powierzchni warstwą tlenku [146]. Jego rozkład jest jednak preferowany
termodynamicznie, w związku z czym odwracalność tego procesu jest utrudniona i możliwa
bezpośrednio dopiero w ciśnieniu powyżej 2 GPa [147].
Magazynowanie wodoru nie jest jedynym badanym zastosowaniem wodorków. Wodorki sodu
i potasu są używane w syntezie organicznej jako silne zasady [148,149], a wodorek wapnia
jako środek suszący do rozpuszczalników organicznych [150]. Okazuje się również, że niektóre
z wodorków, jak np. MgH2, wykazują dużą aktywność elektrochemiczną w stosunku do litu,
a więc mogą być stosowane jako anody w bateriach litowo-jonowych [151]. Wodorkowe formy
stopów metali (m.in. V, Ti, Zr, Ni i Cr) można z kolei znaleźć w akumulatorach niklowometalowo-wodorkowych [152].
Niektóre wysokotemperaturowe układy wodorkowe, jak np. Ti-H [153] lub Mg-H [154],
w których proces uwodornienia jest odwracalny i silnie egzotermiczny, znajdują również
zastosowanie jako magazyny ciepła. Magazyny takie działają wykorzystując energię słoneczną,
która ogrzewa wodorki w ciągu dnia uwalniając przy tym wodór do zamkniętego zbiornika
(najczęściej fizycznego magazynu wodoru lub niskotemperaturowego magazynu
chemicznego). W ciągu nocy, kiedy ilość energii słonecznej dostarczanej bezpośrednio do
odbiorczych silników cieplnych spada, metal może być poddawany uwodornieniu,
a powstające w tym procesie ciepło, odprowadzane przy pomocy odpowiednich cieczy
chłodzących, zasila silniki.
Dość interesującą w kontekście nie tyle magazynowania, co pochłaniania wodoru grupą są
wodorki międzywęzłowe. Bardzo często są one zdolne do absorpcji dużych objętości wodoru.
Doskonałym przykładem tego typu związku jest pallad, który w temperaturze pokojowej
i ciśnieniu atmosferycznym jest w stanie odwracalnie zmagazynować wodór o objętości
kilkaset razy większej niż jego własna [155]. Niestety, ze względu na masę molową palladu
odpowiada to przybliżonej pojemności grawimetrycznej 0,5% wag. Okazuje się jednak, że
selektywna absorpcja wodoru przez pallad może być wykorzystywana w membranach
filtrujących do uzyskania czystości wodoru 99,99999% oraz w miernikach nawet śladowych
ilości wodoru [156]. Pomimo wysokiej masy własnej, do zastosowań laboratoryjnych brany
jest pod uwagę również stop LaNi5 i jego pochodne domieszkowane innymi, lżejszymi
metalami [157,158]. Wodorki międzywęzłowe pod wpływem zaabsorbowanego wodoru mogą
zmieniać nie tylko swoją objętość, ale także właściwości strukturalne, magnetyczne, optyczne
lub elektryczne [159–161]. Związanym z tym, ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa
magazynów wodoru, zastosowaniem wodorków międzywęzłowych są sensory czułe na ten gaz.
Mają one za zadanie ostrzeganie przed niebezpiecznymi wyciekami paliwa ze zbiorników. Poza
wspomnianym już palladem, satysfakcjonujące wyniki uzyskać można stosując np. Hf i Ta
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[162], stopy Mg-Ti lub Mg-Ni [163], czy zmieniające kolor pod wpływem wodoru cienkie
warstwy YxMg1-x [164]. Ważne jest jednak, aby materiały jednocześnie były czułe na niskie
stężenia wodoru, charakteryzowały się brakiem histerezy badanych parametrów, a także
możliwa była późniejsza desorpcja gazu i ponowne wykorzystanie sensora.
Pomimo wielu innych zastosowań, wodorki metali najczęściej wymieniane są w kontekście
właśnie magazynowania wodoru. Aby zmieniać parametry rozkładu termicznego tych
materiałów możliwe są różne modyfikacje, w tym stosowanie domieszek katalizatorów,
projektowanie układów wielometalicznych, zmniejszanie rozmiarów cząstek wodorków do
skali nanometrycznej [165]. Sposobem, który pozwala zwiększyć pojemność grawimetryczną
tego typu związków jest synteza tzw. złożonych wodorków, wśród których dość dużym
zainteresowaniem cieszą się borowodorki.
2.2.

Borowodorki metali i ich zastosowania

Borowodorki są bardzo liczną grupą materiałów zawierających w swojej strukturze grupy
[BH4]−. Podstawowymi związkami z tej rodziny są borowodorki jednometaliczne M(BH4)x,
z których pierwszy – Al(BH4)3 został odkryty w roku 1939 [166]. Powszechnie badane są
również ich pochodne, zarówno te dwu- i trójmetaliczne, jak i solwaty, związki o mieszanych
anionach, czy związki koordynacyjne z obojętnymi cząsteczkami takimi jak NH3, N2H2
i NH3BH3. Większość tych związków chemicznych jest silnie higroskopijna, a w kontakcie
z wodą ulegają one często rozkładowi z wydzieleniem wodoru i diboranu, przez co praca z nimi
wymaga zastosowania atmosfery ochronnej (np. argonu) lub próżni. Wśród borowodorków
znajdują się także związki silnie toksyczne – Be(BH4)2, piroforyczne – Al(BH4)3 lub
radioaktywne – U(BH4)3.
Charakterystyka fizykochemiczna borowodorków opiera się głównie o metody dyfrakcyjne,
spektroskopowe oraz sorpcyjne lub termochemiczne. Uzyskanie monokryształów w przypadku
niesolwatowanych borowodorków jest w zasadzie niemożliwe, w związku z czym badane są
one zazwyczaj w formie polikrystalicznego proszku. Ze względu na obecność dużej liczby
atomów wodoru w ich wzorach chemicznych, poprawne ustalenie struktur krystalicznych tych
związków na podstawie standardowych danych dyfrakcyjnych jest utrudnione i bardzo często
musi być potwierdzane metodami DFT lub pomiarami neutronowymi. W ocenie położenia
atomów wodoru w stosunku do innych atomów w strukturze pomocne są pomiary spektroskopii
oscylacyjnej, na podstawie których można ocenić np. sposób koordynacji metali atomami
wodoru [167]. Dodatkowo, wiele borowodorków występuje pod postacią kilku różnych odmian
polimorficznych zależnych od warunków syntezy lub temperatury i ciśnienia, w jakich
wykonywany jest pomiar.
Projektowanie nowych materiałów borowodorkowych jest szeroko rozwiniętym zagadnieniem,
na które składają się m.in. synteza borowodorków dwumetalicznych, reaktywnych
kompozytów wodorkowych (ang. reactive hydride composites), częściowa zamiana anionów
na halogenkowe, czy rozdrobnienie materiałów do skali nanometrycznej. Podejście to
umożliwia zmianę ścieżek rozkładu tego typu związków, termodynamiki i kinetyki tego
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procesu, ale również wpływa na inne właściwości fizykochemiczne i strukturalne, z czym wiążą
się potencjalne nowe zastosowania [168].
Najważniejszym z licznych zastosowań borowodorków jest synteza organiczna, a konkretnie
redukcja aldehydów, ketonów i niektórych pochodnych kwasów karboksylowych do alkoholi.
Między innymi to odkrycie H. C. Browna zostało nagrodzone w 1979 r. Nagrodą Nobla
w dziedzinie chemii [169]. Najczęściej wykorzystywanym borowodorkiem jest NaBH4, który
jest stosowany nie tylko w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, ale również
papierniczym – w procesie wybielania papieru, tekstylnym – podczas barwienia materiałów
oraz piwowarskim – w produkcji niewrażliwych na światło ekstraktów chmielowych [170,171].
Borowodorki już w czasach II wojny światowej były brane pod uwagę jako potencjalne
magazyny wodoru, a lotny U(BH4)4 był wówczas badany z innych, militarnych względów
[172]. Ze względu na dużą pojemność masową wodoru tego typu związki chemiczne wciąż
cieszą się ogromnym zainteresowaniem badaczy. Wyzwaniami, które są związane ze
skutecznym magazynowaniem wodoru w borowodorkach są przede wszystkim odwracalność
procesu odwodornienia i wysoka temperatura rozkładu termicznego – dla borowodorków
metali z pierwszych dwóch grup układu okresowego jej wartość przekracza 300°C (z pewnymi
wyjątkami). Jednym ze sposobów zmiany parametrów rozkładu termicznego jest modyfikacja
składu pierwiastkowego. Okazuje się bowiem, że stabilność termiczna zależy silnie od
standardowego potencjału redox [173], a także maleje wraz ze wzrostem elektroujemności
kationu [174,175]. Przykładami borowodorków, które ulegają rozkładowi w dość niskiej
temperaturze są te o wzorze ogólnym M(I)3M(II)(BH4)5, zawierające metale przejściowe,
M(II) = Ti – Fe, i metale alkaliczne, M(I) = K – Cs. Poza związkami manganu rozkładają się one
egzotermicznie poniżej 120°C z wydzieleniem czystego wodoru [106]. Wiele borowodorków
rozkłada się w akceptowalnym przez DOE zakresie temperatur, ale otrzymany podczas
termolizy wodór jest zanieczyszczony diboranem, B2H6. Sposobem, który mógłby rozwiązać
ten problem byłby katalizowany, natychmiastowy rozkład B2H6 do boru i wodoru. Jednym
z testowanych katalizatorów jest wanad – pył wanadowy dodany do LiZn2(BH4)5 znacznie
zmniejsza ilość wydzielanego diboranu, a z kolei V2O3 dodany do NaBH4 obniża temperaturę
rozkładu o 130°C [106,176].
Ciekawym przykładem borowodorku jest Mg(BH4)2 – posiada on aż 7 odmian
polimorficznych, z czego 5 jest opisanych strukturalnie, a ponadto może być otrzymany
w formie amorficznej (zbliżonej strukturą lokalną do γ-Mg(BH4)2). Odmiany te są
obserwowane w różnych warunkach ciśnienia i temperatury lub jako produkty różnych ścieżek
syntezy [177]. W zależności od struktury różnią się znacznie jego właściwości i zastosowania.
Odmiana γ-Mg(BH4)2 jest materiałem silnie porowatym, dzięki czemu odwracalnie absorbuje
różne gazy, w tym H2 i N2, a także dichlorometan. Borowodorek ten po absorpcji wodoru
(γ-Mg(BH4)2⋅0,80 H2) osiąga pojemność grawimetryczną ok. 17,4% wag. H2. Odmiana
δ-Mg(BH4)2 ma natomiast największą ze wszystkich odmian polimorficznych gęstość, co ma
wpływ na największą wśród nich pojemność wolumetryczną [178] (znacznie większą niż
wymagana przez DOE [44]).
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Rysunek 8. Struktury krystaliczne wybranych odmian polimorficznych Mg(BH4)2 [179]. Kolorem pomarańczowym
zostały oznaczone atomy Mg, natomiast zielonym tetraedry BH4.

Rozkład borowodorku magnezu jest wieloetapowym i nie do końca jednoznacznie
zrozumianym procesem, który zależy od wyjściowej odmiany polimorficznej. Właściwy proces
rozkładu rozpoczyna się najpewniej w temperaturze ok. 200–250°C, natomiast ostatni jego etap
zachodzi ok. 450°C. Wśród najczęściej wymienianych produktów rozkładu są borki magnezu
MgB2 i MgB4 oraz związki typu MgBxHy, np. MgB12H12, a więc bardzo stabilne związki,
których całkowicie odwracalne uwodornienie nie jest możliwe [177]. Zrozumienie ścieżki
procesu rozkładu jest więc kluczowym elementem w rozważaniach dotyczących jego
odwracalności.
Interesującą koncepcją pozwalającą na połączenie zalet kilku grup związków bogatych
w wodór jest synteza wspomnianych wcześniej reaktywnych kompozytów wodorkowych. Ich
idea opiera się na obniżeniu całkowitej entalpii reakcji poprzez wymieszanie reagujących ze
sobą materiałów wodorkowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej zawartości wodoru
w mieszaninie (w przeciwieństwie do standardowej katalizy). Przykładem takiego kompozytu
może być 6Mg(NH2)2–9LiH–LiBH4 [180] lub MgH2–2LiBH4, w którym zachodzą następujące
reakcje następcze:
MgH2 + 2 LiBH4 → Mg + 2 LiBH4 + H2 → MgB2 + 2 LiH + 4H2,

(2)

prowadzące do wydzielenia aż 11,5% wag. wodoru [181].
Wodór można uzyskać z borowodorków, np. NaBH4, również za pomocą hydrolizy zgodnie
z równaniem:
NaBH4 + (2+x) H2O → NaBO2∙xH2O + 4 H2.

(3)

Metoda ta nie została jednak wstępnie zaakceptowana do użytku komercyjnego przez
amerykańskie instytucje energetyczne [182], przede wszystkim ze względu na problemy
z wydajną regeneracją substratu borowodorkowego. Proces odwrotny, w którym
otrzymywałoby się z powrotem NaBH4 wymaga dużych nakładów energii, które przede
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wszystkim zwiększają koszt wodoru i obniżają efektywną ilość energii uzyskanej w cyklu
ładowanie/rozładowanie. Niemniej, w literaturze pojawiają się coraz wydajniejsze i tańsze
metody na odzyskiwanie materiału borowodorkowego [183,184].
Obecnie borowodorki testowane są także pod kątem przewodnictwa jonowego do zastosowań
w bateriach litowo-jonowych. Borowodorek litu w ok. 110°C ulega przemianie fazowej,
w której powstaje odmiana polimorficzna o strukturze wurcytu [185]. Charakteryzuje się ona
podwyższonym w stosunku do odmiany niskotemperaturowej przewodnictwem jonów Li +.
Okazuje się, że możliwa jest stabilizacja tej struktury w temperaturze pokojowej poprzez
domieszkowanie halogenkami, a więc zastosowanie roztworów stałych typu Li(BH4)1-xAx.
Przykładami roztworów stałych zwiększających przewodnictwo jonowe LiBH4 w temperaturze
pokojowej mogą być Li(BH4)0,7Br0,2Cl0,1 [186] i Li(BH4)0,75I0,25 [187].
Poza powyżej wymienionymi zastosowaniami, borowodorki brane są też pod uwagę jako
prekursory w syntezie ceramicznych borków metali [188], azotku boru [189] lub powłok
borkowych w metodach CVD [190], jako stałocielne źródła B2H6 [191,192], jak również
badane w kontekście właściwości magnetycznych [193,194]. Ze względu na istotne niuanse
różniące eksperymentalne przebiegi rozkładu termicznego borowodorków od tych
otrzymanych teoretycznie, w wielu grupach badawczych na świecie prowadzone są obszerne
badania przesiewowe mające na celu syntezę nowych związków chemicznych tego typu.
W funkcji zakładanych produktów stosowane metody syntezy mogą się od siebie znacząco
różnić.
2.3.

Synteza borowodorków

Istnieje kilka alternatywnych sposobów syntezy borowodorków, zależnych od oczekiwanego
produktu – jego wzoru chemicznego, czystości, rodzaju ewentualnych zanieczyszczeń czy
krystaliczności. Wśród komercyjnie dostępnych borowodorków metali znajdują się przede
wszystkim związki metali I grupy, z których najbardziej rozpowszechnionym jest NaBH4. Jego
synteza, w ilościach rzędu milionów kilogramów rocznie, oparta jest przede wszystkim na
wykorzystaniu uprzednio przygotowanego NaH i trimetyloboranu w 250–270°C:
B(OCH3)3 + 4 NaH → NaBH4 + 3 NaOCH3

(4)

lub wysokotemperaturowym (700°C) jednoetapowym procesie z użyciem triboranu sodu [195]:
Na2B4O7 + 16 Na + 8 H2 + 7 SiO2 → 4 NaBH4 + 7 Na2SiO3.

(5)

Borowodorek litu otrzymuje się w reakcji wymiany pomiędzy borowodorkiem sodu
i halogenkiem litu w środowisku różnych rozpuszczalników, natomiast borowodorki cięższych
litowców (M = K – Cs) można uzyskać inną, pozornie prosto wyglądającą ścieżką:
MOH + NaBH4 → MBH4 + NaOH.

(6)

Użyte wodorotlenki mogą mieć formę hydratów, a reakcja ta musi być prowadzona w zimnym
metanolu, aby zapobiec solwolizie borowodorków [196]. Niestety, co często jest pomijane
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w literaturze, nawet lokalne podgrzanie reagentów wystarczy, by mogły się wydzielić duże
ilości gazów. Aby zapobiec wybuchowi naczyń reakcyjnych należy więc zastosować metalowe
naczynia odporne na duże ciśnienie lub posiadające system obniżający ciśnienie wewnątrz.
W przeciwieństwie do litowców i niektórych berylowców, borowodorki metali przejściowych
nie są syntetyzowane komercyjnie, dlatego badania nad ich właściwościami poprzedzić należy
syntezą laboratoryjną.
Pierwszą z metod, która jest najpowszechniej stosowana w warunkach laboratoryjnych
i najbardziej uniwersalna jest mielenie wysokoenergetyczne. Najpopularniejszą ścieżką tej
syntezy jest wykorzystanie chlorku metalu i borowodorku metalu (w szczególności
alkalicznego, najczęściej litu):
MClx + x LiBH4 → M(BH4)x + x LiCl.

(7)

Analogiczna synteza prowadzi czasem do uzyskania borowodorków mieszanych –
dwumetalicznych, jak np. [192]:
2 ZnCl2 + 5 LiBH4 → LiZn2(BH4)5 + 4 NaCl,

(8)

lub nawet trójmetalicznych [197]:
13 LiBH4 + Mg(BH4)2 + 5 ZnCl2 → Li3MgZn5(BH4)15 + 10 LiCl.

(9a)

Mielenie można przeprowadzić w różnych warunkach temperatury, różnej atmosferze gazowej
– wodorze lub diboranie, również o podwyższonym ciśnieniu, a także w obecności
rozpuszczalników [191,198–200]. Dodatkowo, istnieją sposoby na monitorowanie przebiegu
reakcji in situ za pomocą metod spektroskopowych [109] lub dyfrakcyjnych [201]. Co więcej,
jak niejednokrotnie pokazano w literaturze, w zależności od użytego stosunku substratów lub
długości mielenia, uzyskać można różne produkty reakcji. W przypadku borowodorków holmu
czy lantanowców, zwiększanie ilości LiBH4 użytego w syntezie, zgodnej z równaniem (7),
prowadzi do zwiększonego stosunku ilości otrzymanej odmiany polimorficznej β
(wysokotemperaturowej) do odmiany α [188,202]. Niewielka różnica w użytym stosunku
molowym ZnCl2 do NaBH4, 1:2,5 a 1:3, powoduje powstanie różniących się od siebie strukturą
związków chemicznych, odpowiednio NaZn2(BH4)5 i NaZn(BH4)3 [192]. Podobna sytuacja
zachodzi podczas syntezy borowodorku iterbu, tam jednak czynnikiem zmieniającym produkty
jest czas mielenia – im ono dłuższe tym mniej wśród produktów LiYb(BH4)3Cl oraz tym
bardziej odmiana polimorficzna α-Yb(BH4)4 przeważa nad odmianą β [203]. Zmianę
produktów można wymusić również w bardziej oczywisty sposób, a mianowicie zmieniając
substraty – uzyskanie Li3MZn5(BH4)15, M = Mg lub Mn, jest możliwe nie tylko zgodnie ze
ścieżką z równania (9a), lecz także stosując jako substraty dwa chlorki, a wówczas wśród
produktów znajdzie się trójskładnikowy chlorek:
15 LiBH4 + 5 MCl2 + 5 ZnCl2 → Li3MZn5(BH4)15 + 4 LiCl + 4 Li2MCl4.

(9b)
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Niewątpliwą wadą syntezy mechanochemicznej są produkty uboczne reakcji – halogenki
metali, których oddzielenie od pożądanego produktu jest niekiedy niemożliwe, a których
obecność prowadzi do obniżenia efektywnej pojemności wodoru, a czasem również do
(częściowego) podstawienia anionu borowodorkowego anionem np. chlorkowym [204].
Uniknięcie ich powstawania jest możliwe, gdy do mielonego układu nie są wprowadzone żadne
chlorowce [205]:
2 CsBH4 + LiBH4 + Y(BH4)3 → Cs2LiY(BH4)6,

(10)

lecz wymaga to dostępności substratów w czystej formie. Aby uzyskać czyste borowodorki
z pomocą przychodzą również inne metody syntezy, w szczególności te z zastosowaniem
rozpuszczalników jako medium pozwalającego na rozdzielenie produktów.
Jednym ze sposobów syntezy borowodorków prostych jest użycie diboranu – B2H6;
przykładowo w środowisku eteru reaguje on z dietylomagnezem tworząc Mg(BH4)2 [206].
Dużo praktyczniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak korzystanie
z kompleksów boranu – BH3 z siarczkiem dimetylu, trietyloaminą czy tetrahydrofuranem.
Ze względu na niską temperaturę wrzenia, stosunkowo słabą koordynację, jak również znikomą
rozpuszczalność produktów ubocznych (np. LiCl) w siarczku dimetylu, to właśnie ten
rozpuszczalnik jest bardzo często wybierany jako medium pozwalające pozbyć się
zanieczyszczeń spośród produktów. Procedura syntezy z udziałem (CH3)2S może przebiegać na
dwa sposoby czerpiące z równania (7) a bazujące na różnicach w rozpuszczalności produktów
– rozpuszczalnik może być dodany do gotowych produktów reakcji mechanochemicznej lub
wcześniej mieszany z substratami w postaci roztworu kompleksu BH3∙(CH3)2S w np. toluenie.
Odfiltrowanie nierozpuszczonych produktów pozwala najczęściej na pozbycie się z próbki
wszelkich zanieczyszczeń. Badania dotyczące związków itru i gadolinu pokazały, że obie te
procedury prowadzą do otrzymania solwatów typu M(BH4)3∙(CH3)2S, M = Gd lub Y, które
muszą być ogrzane w próżni, aby uzyskać czyste borowodorki [207]. Dość podobnym
rozwiązaniem jest użycie BH3∙(CH3)2S w syntezie w środowisku różnych rozpuszczalników
zgodnej z uproszczonym równaniem:
MHx + xBH3∙(CH3)2S → M(BH4)x + x(CH3)2S,

(11)

która została skutecznie przeprowadzona dla serii metali, M = Li, Mg, Ca, Sr, Ba, Y, Nd, Sm,
Gd, Yb [208]. Również w tym wypadku, pierwszy etap reakcji skutkował otrzymaniem
solwatów, zależnych od użytego rozpuszczalnika, które należało rozłożyć termicznie, aby
uzyskać czyste borowodorki. Powyższe metody oparte na użyciu rozpuszczalników prowadzą
najczęściej do powstania borowodorków zawierających tylko jeden metal. Dzieje się tak ze
względu na ich stabilność termodynamiczną względem innych ewentualnych produktów.
Do syntezy borowodorków bimetalicznych zastosować można inną metodę – metatezę
zachodzą w słabo koordynującym rozpuszczalniku, np. dichlorometanie, dzięki czemu
uzyskuje się czysty związek niekoordynowany cząsteczkami medium [209,210]. Reakcja ta
zachodzi zgodnie z równaniem:
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[Cat]MII(BH4)x + MI[An] → MIMII(BH4)x↓ + [Cat][An],

(12)

gdzie MI[An] to sól ze słabo koordynującym anionem, najczęściej bogatym w atomy fluoru,
natomiast [Cat]MII(BH4)x to borowodorek z dużym kationem organicznym,
np. tetrafenylofosfoniowym lub tetrabutyloamoniowym. Oba substraty reakcji i produkt
uboczny muszą być dobrze rozpuszczalne w medium. Dzięki tej rozpuszczalności możliwe jest
otrzymanie czystej formy związku [Cat]MII(BH4)x, który jest zazwyczaj uzyskiwany na drodze
standardowej syntezy mechanochemicznej analogicznej do tej opisanej równaniem (8),
a następnie oczyszczany z chlorków metodą ekstrakcji. Dokładne oczyszczenie tego substratu
warunkuje czystość ostatecznego produktu. Zakładany borowodorek dwumetaliczny będący
produktem syntezy zgodnej z równaniem (12) otrzymany zostaje jako osad, dzięki czemu
możliwe jest jego odfiltrowanie.
2.4.

Borowodorek amonu NH4BH4 i jego pochodne

Pierwsze jawne doniesienia dotyczące syntezy borowodorku amonu, NH4BH4, pochodzą
z 1958 r. – został on zsyntetyzowany z fluorku amonu i borowodorku sodu w środowisku
ciekłego amoniaku [211]. Jest to najbardziej bogaty w wodór związek chemiczny występujący
w postaci ciała stałego, zawierający 24,5% wag. H2. Biorąc pod uwagę związki chemiczne
o innym stanie skupienia, ustępuje tylko metanowi (25,1% wag.). Nic więc dziwnego, że
niejednokrotnie rozważany był jako potencjalny magazyn wodoru, a początkowo również jako
stałe paliwo rakietowe. Dodatkowo, jego wieloetapowy rozkład termiczny prowadzi do
uzyskania czystego wodoru, z czego aż 20% wag. uwalnianych jest poniżej 160°C [212]. Wadą
tego rozwiązania jest jednak brak stabilności tego związku w temperaturze pokojowej. Określa
się, że czas, w którym połowa próbki ulegnie rozkładowi w tej temperaturze to ok. 6 h,
a temperaturą niezbędną do jego stabilnego przechowywania jest ok. −40°C, chyba że użyje się
w tym celu ciekłego amoniaku [213].
Wyzwanie to nie powstrzymało badaczy przed dalszymi badaniami NH4BH4 i jego
pochodnych. Podejmowane były między innymi różne próby zapewnienia jego stabilności
termicznej. Jednym z pozytywnych wyników było zamknięcie NH4BH4 w kowadle
diamentowym pod ciśnieniem 0,5 GPa, co wydłużyło czas połowicznego rozkładu próbki na
tyle, że możliwe było wykonanie serii pomiarów strukturalnych [214]. Niewielką poprawę
względem podawanej wartości 6 h udało się zaobserwować stosując nadmiarowe ciśnienie
wodoru lub argonu (5–58 bar) [213]. Kolejnym badanym podejściem było wprowadzanie
NH4BH4 w przestrzenie mezoporowatej krzemionki (MCM-41). W najlepszej z prób NH4BH4
rozłożył się w około połowie do [(NH3)2BH2][BH4] jeszcze przed badaniami rozkładu. Co
więcej, temperatura pierwszego etapu rozkładu obniżyła się o ok. 20°C w stosunku do
objętościowego NH4BH4 [213].
W 2014 r. po raz pierwszy otrzymano borowodorek mieszany będący pochodną NH4BH4,
a konkretnie zawierający 15,7% wag. wodoru NH4Ca(BH4)3 [215,216]. Była to zarazem
pierwsza udana próba stabilizacji borowodorku amonu w temperaturze pokojowej – jego
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rozkład do Ca(BH4)2∙NH3BH3 z uwolnieniem pierwszej molekuły H2 zachodzi dopiero
w ok. 100°C. Swoją stabilność NH4Ca(BH4)3 zawdzięcza strukturze perowskitu, natomiast
dużą czystość wydzielanego gazu obecności dwóch przeciwnych cząstkowych ładunków na
atomach wodoru w jonach NH4+ i BH4−. Próbki uzyskano w obniżonej temperaturze dwoma
ścieżkami: (i) bazującą na mechanochemicznym mieleniu z użyciem NH4Cl, Ca(BH4)2 i LiBH4,
oraz (ii) w środowisku eteru dietylowego, stosując jako substraty NH4BH4 i Ca(BH4)2. W obu
przypadkach poza oczekiwanym związkiem i ewentualnym produktem ubocznym LiCl
w wynikach dyfrakcyjnych widoczne były jednak nieznane fazy krystaliczne o niskich
temperaturach rozkładu.
Mając na uwadze stabilność NH4Ca(BH4)3, a także dużą pojemność masową tego typu
borowodorków, otrzymanie innych związków z tej rodziny było kwestią czasu. W 2017 r.,
równolegle z przeprowadzanymi przeze mnie badaniami, w literaturze pojawiła się informacja
o uzyskaniu kolejnej pochodnej borowodorku amonu – NH4Al(BH4)4 syntetyzowanej
z odpowiednich borowodorków prostych, co zapewniło dużą czystość produktu [217].
W przeciwieństwie do pochodnej wapniowej, ta okazała się topić i rozkładać już
w temperaturze ok. 35°C z wydzieleniem wodoru, diboranu i amoniaku (ich obecność została
potwierdzona spektroskopowo).
Trzecią z pochodnych borowodorku amonu wymienianych w literaturze, nie licząc tych
opisanych przeze mnie w części eksperymentalnej tej pracy, jest (NH4)3Mg(BH4)5 [189]. To
pierwszy borowodorek z tej rodziny mający w swoim wzorze chemicznym więcej niż jedną
grupę amonową, dzięki czemu zawiera aż 21,1% wag. wodoru. Pierwszy etap jego rozkładu
osiąga maksymalną szybkość poniżej 40°C, a wodór jest niestety zanieczyszczony diboranem,
a w późniejszych etapach także borazyną. Nie mniej jednak związek ten może znaleźć inne
zastosowanie. Produktem rozkładu (NH4)3Mg(BH4)5 wygrzanego do temperatury 220°C jest
bowiem amorficzny azotek boru (a-BN). Do jego przemysłowego otrzymania niezbędne były
do tej pory znacznie bardziej wymagające warunki temperaturowe – powyżej 1000°C.

Rysunek 9. Struktury krystaliczne borowodorku amonu NH4BH4 [214] (z lewej strony) oraz jego pochodnych
NH4Ca(BH4)3 [216] (w środku) i (NH4)3Mg(BH4)5 [189] (z prawej strony). Kolorem zielonym oznaczone zostały
atomy B, niebieskim – N, beżowym – H, natomiast różowym/pomarańczowym – odpowiednio Ca/Mg.

44

2.5.

Dotychczasowe próby syntezy Sc(BH4)3 i jego pochodnych

Pierwsza wzmianka o borowodorku skandu pojawia się w literaturze w roku 1970 [218].
Wówczas z mieszaniny ScCl3 i LiBH4 w THF został otrzymany związek opisany jako
Sc(BH4)3∙THF. Liczba cząsteczek THF przypadająca na cząsteczkę borowodorku została
z czasem skorygowana i ustalona na podstawie pomiarów rentgenowskich jako 2 [219].
W 1988 roku została po raz pierwszy opisana synteza pochodnych typu [Cat]Sc(BH4)4,
[Cat] = n-Bu4N, Ph4P, w której jednym z substratów był wspomniany wcześniej związek
kompleksowy [220]. Wśród substancji zawierających skand i grupy borowodorkowe znane są
również związki metaloorganiczne, np. metaloceny [221,222] i półmetaloceny [223].
W literaturze niejednokrotnie pojawiały się wzmianki o syntezie Sc(BH4)3 na drodze
standardowej syntezy mechanochemicznej stosowanej do otrzymania wielu innych
borowodorków tego typu [174,224,225]:
ScCl3 + 3 MBH4 → Sc(BH4)3 + 3 MCl,

(13)

gdzie M = Li, Na. W otrzymanych wówczas wzorach dyfrakcyjnych szukano wyraźnej analogii
do wyników uzyskanych dla innych tego typu borowodorków M(BH4)n, M = Mg, Al, Ca,
Ti–Mn, Zn, Zr. Przyporządkowano więc refleksy odpowiadające halogenkom i, pomijając
istotne niezidentyfikowane refleksy, uznano, że Sc(BH4)3 jest produktem amorficznym,
podobnie jak pozostałe związki tego typu. Na podstawie kwantowomechanicznej optymalizacji
struktury ustalono w prawdzie, że Sc(BH4)3 krystalizuje w grupie przestrzennej R3̅ i wykazuje
podobieństwo ze strukturą BiI3 [225], jednak jego wzór dyfrakcyjny nie odpowiadał temu
uzyskanemu eksperymentalnie. Co więcej, w analizie widm ramanowskich, mających
potwierdzić obecność zakładanych produktów, doszukiwano się podobieństw z innymi tego
typu borowodorkami M(BH4)n, M = Mg, Al, Ca, Ti – Mn, Zn, Zr, zaniedbując istotne różnice
między położeniami i ilością pasm obecnych w porównywanych widmach. Jako ostateczne
potwierdzenie tezy o otrzymaniu Sc(BH4)3 użyto danych termograwimetrycznych, z których
wynikało, że ubytek masy próbki odpowiada temu zakładanemu w zaproponowanym równaniu
rozkładu:
Sc(BH4)3 + 3 LiCl → ScH3 + 3 B + 9/2 H2.

(14)

Przeciwko temu tokowi rozumowania niech świadczy dodatkowo fakt, że w ciśnieniach do
72 GPa preferowaną formą wodorku skandu jest ScH2 [226], a uzyskanie ScH2,9 z ScH2
wymaga 24-godzinnej syntezy w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury [227].
Po niedługim czasie okazało się, że wyniki dyfrakcyjne i spektroskopowe uzyskane dla
produktów mielenia ScCl3 i borowodorku MBH4 w stosunku 1:4 pokrywały się z tymi
opublikowanymi wcześniej dla stosunku 1:3. Uzyskane w ten sposób związki chemiczne to
mieszane borowodorki typu MSc(BH4)4, M = Li [228], Na [229], a ich wzory dyfrakcyjne
całkowicie pokrywają się z uzyskanymi wcześniej, dla próbek zawierających rzekomo
amorficzny borowodorek prosty Sc(BH4)3. Jednocześnie pojawiła się również publikacja
dotycząca trzeciego borowodorku skandu zawierającego litowiec, KSc(BH4)4 [230],
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otrzymanego w ten sam sposób. Wszystkie te próbki zanieczyszczone były w znacznym stopniu
chlorkami typu MCl, M = Li, Na, K.
Kilka lat później, w ramach pracy magisterskiej próbowałam otrzymać LiSc(BH4)4 w czystej
postaci, a więc bez zanieczyszczenia LiCl. Korzystałam w tym celu z nowej wówczas metody
syntezy borowodorków mieszanych MIMII(BH4)x w środowisku rozpuszczalnika [209,210],
bazującej na reakcji metatezy pomiędzy związkami typu [Cat]M II(BH4)x i MI[An], gdzie [Cat]
i [An] to odpowiednio kationy organiczne i słabo koordynujące aniony. W przeciwieństwie do
innych borowodorków otrzymanych tą metodą, np. LiZn2(BH4)5 i CsY(BH4)4, dla których
czystość wynosiła ponad 99%, pochodnej borowodorku skandu LiSc(BH4)4 nie udało się
całkowicie oczyścić [231]. Stopień zanieczyszczenia zależał od użytych substratów i nie spadał
poniżej 12% wag. Niemniej, uzyskane prekursory, [Cat]Sc(BH4)4, [Cat] = Me4N, n-Bu4N,
Ph4P, zostały scharakteryzowane strukturalnie, spektroskopowo i termicznie [232].
Borowodorek skandu Sc(BH4)3 niekoordynowany żadnym rozpuszczalnikiem wciąż nie został
otrzymany eksperymentalnie. Wprawdzie w literaturze pojawia się kilka uzyskanych na
podstawie obliczeń kwantowomechanicznych struktur krystalicznych tego związku, poza
wymienioną wcześniej R3̅, jednak ich termodynamiczne własności wskazują na niestabilność
tego związku. Temperatura jego rozkładu jest jednak sporna – według niektórych niestabilny
jest nawet w 0 K i rozpada się z uwolnieniem wodoru do Sc2(B12H12)3 i ScH2, a następnie tworzy
ScBx [233], natomiast według drugiego ze źródeł dopiero w ok. 200 K może ulegać rozkładowi
do ScH2, H2 i B ScBx [234]. Ewentualna różnica pomiędzy realną strukturą krystaliczną, a tymi
przewidywanymi, może jednak zmienić ścieżkę, a także temperaturę rozkładu.
W swojej pracy doktorskiej podjęłam próbę syntezy Sc(BH4)3, która doprowadziła mnie do
otrzymania jego nowych pochodnych. Szczegóły dotyczące tych rezultatów przedstawione są
w części eksperymentalnej niniejszej rozprawy.
2.6.

Borowodorek itru Y(BH4)3 i jego pochodne

Borowodorek itru Y(BH4)3 jest stosunkowo bogatym w wodór związkiem chemicznym
(9,1% wag.). Występuje on w postaci dwóch odmian polimorficznych stabilnych
w temperaturze pokojowej, z których jedna ulega przemianie w drugą pod wpływem ogrzania
do temperatury ok. 180–190°C, przy czym przy chłodzeniu nie zachodzi przemiana odwrotna
[235–237]. Obie odmiany krystalizują w regularnym układzie krystalograficznym – odmiana
niskotemperaturowa, α-Y(BH4)3, w grupie przestrzennej Pa3̅ ze stałą sieciową a = 10,74 Å,
natomiast wysokotemperaturowa β-Y(BH4)3 w grupie przestrzennej Fm3̅c ze stałą sieciową
a = 11,01 Å [237,238]. Struktury α- i β-Y(BH4)3 różnią się od siebie stopniem uporządkowania
podsieci jonów Y3+ i regularnością oktaedrów koordynacyjnych YB6 – ta druga jest
zdecydowanie bardziej uporządkowana i charakteryzuje się większymi pustymi przestrzeniami
pomiędzy atomami w komórce (Rysunek 10).
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Rysunek 10. Odmiany polimorficzne Y(BH4)3 – niskotemperaturowa (α, po lewej) i wysokotemperaturowa (β, po
prawej) [238]. Atomy Y oznaczone kolorem żółtym, tetraedry BH4 kolorem zielonym, atomy H zostały pominięte
dla zwiększenia czytelności obrazka.

Początkowo borowodorek itru syntetyzowano jedynie w formie solwatu Y(BH4)3 lub
YCl(BH4)2 z tetrahydrofuranem [239–241]. Obecnie do jego syntezy stosuje się reakcje
mechanochemiczne pomiędzy YCl3 i LiBH4 w różnym stosunku molowym, otrzymując
mieszaninę Y(BH4)3 i LiCl [236,237,242]. Borowodorek itru jest doskonałym przykładem, jak
duży wpływ na powodzenie reakcji syntezy ma odpowiedni dobór substratów – gdy zamiast
LiBH4 jako jeden z substratów zastosowano NaBH4, reakcja nie zaszła [235]. Pomimo
stosowania wielu różnych ścieżek syntezy, Y(BH4)3 nie został przez długi czas uzyskany
w pozbawionej „martwej masy” i niesolwatowanej formie. Dopiero w 2014 r. udało się to
Leyowi i współpracownikom – uzyskali go jako produkt wygrzewania nowego solwatu
Y(BH₄)₃∙(CH₃)₂S [207].
Maksymalna prędkość rozkładu borowodorku itru przypada na temperaturę ok. 270°C,
natomiast spadek masy poniżej 500°C odpowiada ok. 10,5 g/mol – niestety jest to wodór
zanieczyszczony diboranem [235,237]. Próba uwodornienia produktów rozkładu nie
doprowadziła z powrotem do Y(BH4)3, ale do YH3 [207].
Borowodorek itru występuje również w formie pochodnych zawierających metale alkaliczne
MY(BH4)4, gdzie M = Li – Cs. Większość z nich została zsyntetyzowana za pomocą
mechanochemicznego mielenia mieszaniny {Y(BH4)3 + 3LiCl} z odpowiednimi
borowodorkami prostymi MBH4, M = K, Rb, Cs [204,243]. Próby z M = Li i Na nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów. Okazało się, że w przypadku M = Na, Rb i Cs, obecny w próbkach
LiCl nie był obojętnym produktem ubocznym, ale reagował z odpowiednimi borowodorkami
mieszanymi tworząc, w szczególności podczas ogrzewania, odpowiednio NaY(BH4)2Cl2,
Rb2Li[Y(BH4)6−xClx] oraz Cs2Li[Y(BH4)6−xClx] [204,243]. Uzyskanie właściwych pochodnych
sodowej i litowej wymagało zastosowania innych metod syntezy, a mianowicie metatezy
z użyciem soli słabo koordynujących anionów [209] lub szybkiego studzenia rozgrzanej
mieszaniny Y(BH4)3–MBH4 (ang. quenching) [244]. Podczas dalszych badań nad tego typu
układami udało się uzyskać również nowe odmiany polimorficzne KY(BH4)4 i Rb(BH4)4,
a także borowodorki mieszane dla M = Cs i Rb o innych stechiometriach, np. M2Y(BH4)5 lub
M3Y(BH4)6 [205,215].
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2.7.

Związki chemiczne oparte na borowodorku glinu Al(BH4)3

Borowodorek glinu, jak wspomniałam wcześniej, był pierwszym otrzymanym związkiem typu
M(BH4)x [166]. W warunkach normalnych jest on lotną i piroforyczną cieczą o temperaturze
wrzenia ok. 44,5°C [245], przez co praca z nim wymaga stosowania jeszcze większych środków
ostrożności niż z innymi higroskopijnymi borowodorkami. Al(BH4)3 jest borowodorkiem
o dużej zawartości wodoru (16,9% wag.), przez co jego udana stabilizacja termiczna byłaby
pierwszym krokiem do zastosowania go jako chemicznego magazynu wodoru.
Pozytywne rezultaty w tym zakresie przyniosło badanie związków kompleksowych
borowodorku glinu z amoniakiem o wzorze Al(BH4)3∙xNH3, x = 1–6. W zależności od liczby
cząsteczek amoniaku koordynujących cząsteczkę borowodorku zmienia się temperatura
rozkładu tych związków – od 108°C dla x = 1 do 168°C dla x = 6, ale i wydzielane w tym czasie
produkty gazowe. Optymalnymi wartościami liczby koordynacyjnej x, dla których z próbek
wydzielał się czysty wodór okazały się być x = 3 i 4. Aby dodatkowo zwiększyć pojemność
grawimetryczną tych związków, zbadano również ich kompozyty z borowodorkiem litu. Przy
składzie chemicznym Al(BH4)3∙4NH3–LiBH4 w temperaturze 120°C uwalniane jest
ok. 12% wag. czystego wodoru [246]. Studium nad połączeniem borowodorku glinu ze
związkami opartymi na azocie zostało niedługo później rozszerzone o związki kompleksowe
z borazanem. Najlepszymi kandydatami na magazyny wodoru okazały się
Al(BH4)3∙6NH3-4NH3BH3 oraz Li2Al(BH4)5(NH3BH3)3∙6NH3. Wydzielają one w prawdzie
śladowe ilości diboranu i borazyny, ale umieszczenie tych związków kompleksowych
w porowatych matrycach polimerowych pozwala na zminimalizowanie zanieczyszczenia
wodoru do mniej niż 0,2% molowych. Dodatkowo możliwa była częściowa regeneracja
produktów rozkładu za pomocą hydrazyny i ciekłego amoniaku [247]. Innym przykładem
udanej stabilizacji Al(BH4)3 okazało się użycie jedynie borazanu, a więc synteza
Al(BH4)3∙NH3BH3. Związek ten rozkłada się dwuetapowo w zakresie temperatury 60–100°C.
Podczas długiego ogrzewania do temperatury 70°C wydziela się z niego jedynie wodór,
podczas gdy zwiększenie temperatury skutkuje wydzielaniem się diboranu – próby odwrócenia
procesu okazały się jednak nieskuteczne [248].
Jedną z pierwszych prób syntezy mieszanych borowodorków zawierających glin było
uzyskanie stabilnego w temperaturze pokojowej kompleksu Ca(BH4)2∙Al(BH4)3. Podczas
ogrzewania do 50°C w próżni, związek ten rozkładał się na pojedyncze borowodorki
z obecnością wodoru i diboranu – gazowych produktów rozkładu borowodorku glinu [249].
W podobnym czasie pojawiały się również wzmianki o syntezie stabilnego w temperaturze
pokojowej KAl(BH4)4 [250,251], ale na jego gruntowne badania trzeba było czekać kolejnych
40 lat. KAl(BH4)4 został wówczas zsyntetyzowany, równolegle przez dwie grupy badawcze,
bezpośrednio z dwóch borowodorków jednometalicznych i szczegółowo scharakteryzowany
fizykochemicznie. Obie grupy wysnuły jednak inne wnioski co do rozkładu tego związku
zachodzącego w temperaturze ok. 150°C. Jedna z grup opisała wydzielenie się cząsteczki
Al(BH4)3, która jeszcze przed opuszczeniem komory pomiarowej analizatora termicznego
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rozkłada się na diboran, wodór i glin [252], podczas gdy druga grupa wysnuła hipotezę
o powstaniu amorficznego KAl2B3 jako stałego produktu rozkładu wraz z wydzielaniem się
wodoru i diboranu w stosunku molowym 4:1 [253]. Wśród dwumetalicznych pochodnych
borowodorku glinu znajdują się także rozkładające się poniżej 100°C Al3Li4(BH4)13
i NaAl(BH4)xCl4−x, w których syntezie użyto AlCl3, co skutkowało obecnością tzw. martwej
masy [254,255]. W czasie przeprowadzania badań do tej rozprawy pojawiło się w literaturze
również złożone studium dotyczące związków typu MAl(BH4)4, gdzie M = Li, Na, K, Rb, Cs
oraz NH4 [217].
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III. Stosowane metody
1. Praca w warunkach atmosfery niereaktywnej
Związki chemiczne, z którymi pracowałam, a przede wszystkim borowodorki, charakteryzują
się wysoką reaktywnością z wodą. W kontakcie z parą wodną zawartą w powietrzu rozkładają
się, wydzielając toksyczny diboran oraz duże ilości palnego wodoru. W związku z tym,
wszelkie możliwe czynności związane z syntezą i charakterystyką były przeprowadzane
w ochronnej atmosferze argonu. Próbki, jak i substraty syntez były przechowywane
w wypełnionych argonem komorach rękawicowych MBraun Labmaster DP (Rysunek 11) oraz
Vigor, w których poziom tlenu i wody utrzymywał się na poziomie poniżej 1 ppm.
W przypadku pomiarów, których wykonanie wymagało tymczasowego wyjęcia próbki ze
szczelnie zamkniętego naczynia i przełożenia do komory pomiarowej odpowiedniego sprzętu
pomiarowego, czas transferu poza atmosferą ochronną był minimalizowany tak bardzo, jak
było to możliwe.

Rysunek 11. Komora rękawicowa MBraun Labmaster DP zapewniająca atmosferę niereaktywną.

2. Synteza mechanochemiczna
Do większości syntez omawianych w tej pracy wykorzystywana była metoda
mechanochemiczna, a konkretnie wysokoenergetyczne mielenie. W metodzie tej substraty są
umieszczane w tzw. misie wraz z ruchomym elementem mielącym, a następnie wprawiane
w ruch przez młynek, w którym misa zostaje zamocowana (Rysunek 12). Dzięki zastosowaniu
elementu mielącego próbka ulega znacznemu rozdrobnieniu aż do rozmiaru rzędu 1 nm, a przez
to zwiększa się powierzchnia aktywna reagentów. Dodatkowymi zaletami tej metody są
dokładne wymieszanie substratów i co najmniej lokalne (powierzchniowe) podgrzanie
reagentów, co w niektórych przypadkach jest czynnikiem determinującym przebieg reakcji.
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Ilość energii dostarczonej do układu jest zależna m.in. od masy elementu mielącego, a więc
materiału, z którego został wykonany, a także jego wielkości. Im twardszy i gęstszy materiał
tym lepiej rozdrabnia reagenty, przy okazji się nie krusząc. W przypadku tej pracy wszystkie
opisane reakcje mechanochemiczne były prowadzone przy użyciu misy i elementu mielącego,
będącego pojedynczym walcem (o średnicy równej ok. ¾ średnicy otworu misy i masie
ok. 600 g), wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu dużego stosunku masy
elementu mielącego do masy próbki (maksymalnie 1,5 g) czas mielenia może być znacznie
skrócony względem powszechnie stosowanych młynów kulowych. Młynek wibracyjny
(LMW-S Testchem) stosowany to wprowadzania układu w ruch wykonywał
ok. 1400 obrotów/min. Aby uniknąć przegrzewania próbek, a co za tym idzie ich termicznego
rozkładu już w czasie syntezy, czas mielenia był podzielony na kilkuminutowe etapy, pomiędzy
którymi misa była chłodzona ciekłym azotem. Dokładne parametry czasowe syntez zostały
przedstawione w dalszych rozdziałach.

Rysunek 12. Misa wykorzystywana podczas syntezy mechanochemicznej – zamontowana w młynku wibracyjnym
(po lewej stronie) oraz jej wnętrze z elementem mielącym (po prawej stronie).

3. Synteza w środowisku rozpuszczalnika – (CH3)2S
Ze względu na procedurę syntez w środowisku rozpuszczalnika, opierającą się na
powtarzających się etapach destylacji i ekstrakcji, a jednocześnie wymagającą niereaktywnej
atmosfery oraz możliwości próżniowego transferu do komór rękawicowych, syntezy były
prowadzone w specjalnie do tego przystosowanych szklanych reaktorach H-kształtnych
(Rysunek 13). Pomiędzy dwoma ramionami reaktora (A i B) znajduje się szklany spiek,
natomiast podwójne szyje obu ramion zakończone są szlifami i szczelnymi zaworami
umożliwiającymi skuteczne obniżenie ciśnienia w reaktorze po podłączeniu go do linii
próżniowej Schlenka.
Stosowanym rozpuszczalnikiem był siarczek dimetylu, (CH3)2S (DMS), osuszony uprzednio
nad siarczanem wapnia, CaSO4. DMS charakteryzuje się bardzo intensywnym, drażniącym
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zapachem wyczuwalnym nawet przy niewielkim stężeniu, przez co praca z nim wymaga
stosowania szczelnych naczyń lub pracy w przepływie gazu.

Rysunek 13. Schemat i zdjęcie reaktora H-kształtnego używanego podczas syntez z użyciem DMS.

Do każdej z syntez stosowano niewielkie, rzędu kilku mililitrów, ilości rozpuszczalnika
transferowanego próżniowo z osobnej ampuły bezpośrednio do reaktora. Dokładna jego ilość
nie była mierzona, gdyż podczas syntez nie przykładano znacznej wagi do stopnia
rozpuszczalności substratów i produktów, a jedynie ilości otrzymanych produktów.
Synteza zakładała uzyskanie produktu rozpuszczalnego w DMS poprzez reakcję między
dwoma produktami – chlorkiem skandu ScCl3 i borowodorkiem odpowiedniego metalu MBH4,
gdzie M = Li, Rb, Cs. Substraty umieszczone wraz z rozpuszczalnikiem w jednym ramieniu
reaktora, B, były mieszane przez kilka dni, następnie mieszanina była dekantowana, dzięki
czemu rozpuszczalnik wraz z zakładanym produktem reakcji były przenoszone przez spiek do
ramienia A. Kolejnym krokiem była destylacja wraz z przeniesieniem rozpuszczalnika
z powrotem w kierunku strony B. Krok ten był możliwy dzięki chłodzeniu strony B przy
pomocy ciekłego azotu. Mieszanina była dekantowana i destylowana w ten sposób jeszcze
kilkukrotnie aż do uzyskania satysfakcjonującej ilości produktu po stronie A. Ostatnim etapem
syntezy było usunięcie rozpuszczalnika z układu i wysuszenie produktów po obu stronach
reaktora. W tym celu reaktor był ponownie podłączany do linii próżniowej i dzięki obniżeniu
ciśnienia do ok. 1–3 mbar usuwano rozpuszczalnik.
4. Spektroskopia w podczerwieni – FTIR
Oscylujące cząsteczki są zdolne do absorbowania promieniowania elektromagnetycznego,
kiedy energia promieniowania odpowiada różnicy między poziomami oscylacyjnymi, a także
kiedy podczas danej oscylacji zmienia się moment dipolowy cząsteczki. Zjawisko to jest
powszechnie wykorzystywane w technice spektroskopii w podczerwieni [256,257].
W klasycznej metodzie transmisyjnej, próbki umieszczone w spektrometrach są oświetlane
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widmem ciągłym promieniowania w zakresie podczerwieni, a układy detektorów
i analizatorów określają, o ile mniej intensywne jest ono po przejściu przez próbkę. Korzystając
ze zjawiska interferencji i transformaty Fouriera (w technice FTIR), uzyskać można w ten
sposób bardzo dokładne zależności absorbancji lub transmitancji danej próbki od długości fali
padającej. Jednostką często stosowaną na osi poziomej widm IR, a więc służącą do określenia
promieniowania absorbowanego są centymetry odwrotne [cm−1], będące jednostką liczby
falowej, czyli odwrotności długości fali.
Widma IR można traktować jako „odciski palców” substancji. Z tego względu możliwe jest
określenie składu próbki na podstawie analizy jej widma. Dodatkowo, pasma odpowiadające
konkretnym typom wiązań, np. O-H, B-H, N-H, a dokładnie konkretnym typom ich drgań,
w podobnych do siebie z chemicznego punktu widzenia substancjach, znajdują się
w zbliżonych zakresach liczb falowych. Ta własność pomaga w określeniu tożsamości
nieznanego związku chemicznego oraz pojawiających się w nim np. sposobów koordynacji
atomów. To z kolei może ułatwić dokładne określenie jego struktury krystalicznej.
Istotnym aspektem pomiaru jest umieszczenie próbki w odpowiednim zbiorniku lub matrycy.
Ze względu na stosowaną metodykę należy zastosować materiał, który w badanym zakresie jest
niewidzialny dla podczerwieni, a więc nie absorbuje tego promieniowania, gdyż mogłoby to
zakłócić pomiar. Nie można również zapomnieć o reaktywności materiału z próbką.
W przypadku badania ciał stałych, popularną metodą, którą stosowałam również w swojej
pracy, jest tworzenie pastylek z próbki zmieszanej z dużym nadmiarem uprzednio osuszonego
bromku potasu, KBr. Służy on za przezroczystą dla promieniowania w zakresie IR matrycę,
której dodatkową funkcją jest rozcieńczenie próbki, aby zmniejszyć jej absorbancję
i uwidocznić pojawiające się w widmie pasma.
Pomiarów widm IR dokonywałam przy użyciu spektrometru Bruker Vertex 80v. Niewielkie
ilości próbek (ok. 1 mg) mieszałam z 200 mg bromku potasu i z mieszaniny tej formowałam
pastylki. Widma w zakresie 4000–400 cm−1 powstawały przez uśrednienie 16 następujących
po sobie skanów.

Rysunek 14. Od lewej: pastylka z KBr z próbką umieszczona w oprawce, oprawka w komorze spektrometru,
spektrometr Bruker Vertex 80v.
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5. Dyfrakcja rentgenowska – XRD
Dyfrakcja promieni rentgenowskich jest techniką wykorzystywaną do wyznaczania struktury
krystalicznej związków chemicznych. Promienie te ulegają rozproszeniu na elektronach, dzięki
czemu możliwe jest określenie ułożenia zrębów atomowych względem siebie. Ze względu na
oddziaływanie z elektronami właśnie, zastosowanie tej metody w przypadku lekkich
pierwiastków, w szczególności wodoru, jest ograniczone.
Wiązka promieniowania rentgenowskiego padając na kryształ ulega rozproszeniu. Zgodnie
z naturą interferencji powstałe fale wzmacniają się, gdy różnica między ich drogami jest
wielokrotnością długości fali, a w pozostałych przypadkach zachodzi ich osłabienie lub nawet
wygaszenie. W związku z tym, promieniowanie odbite obserwowane jest tylko wtedy, gdy
wiązka trafia na periodyczną sieć atomów pod konkretnym kątem, zależnym od wzajemnego
ułożenia płaszczyzn atomowych. Kąt można opisać przy pomocy równania Braggów:
nλ = 2dhkl∙sinθ,

(15)

gdzie n jest rzędem ugięcia, λ – długością fali padającej, dhkl – odległością
międzypłaszczyznową, natomiast θ – kątem pomiędzy wiązką padającą, a płaszczyzną, na którą
pada (połową kąta ugięcia wiązki) [258].

Rysunek 15. Schematyczne przedstawienie ugięcia wiązki rentgenowskiej na krysztale [259].

Sytuacja nieco się zmienia w przypadku próbek niebędących monokryształami, a materiałami
proszkowymi, czyli zawierającymi wiele malutkich monokryształów. Wówczas, statystycznie
rzecz biorąc, położenia płaszczyzn kryształów są na tyle losowe, że nie istnieje jeden
wyróżniony kąt padania, a wiązka odbita jest obserwowana niezależnie od kąta padania.
Uzyskane wyniki są odpowiednio przekształcane, a jako wynik pomiaru uzyskuje się wzór
dyfrakcyjny będący zależnością kątową intensywności wiązki docierającej do detektora I(2θ).
Na tej podstawie określić można obecne w próbce płaszczyzny krystalograficzne, a w rezultacie
zarówno rozmiar komórki elementarnej, jak i zbiór grup przestrzennych, w których może
krystalizować dany związek chemiczny (wybór ten jest oparty o pojawiające się wygaszenia
systematyczne). Proces ten nazywany jest w żargonie krystalograficznym indeksowaniem
i rozwiązywaniem struktury krystalicznej. Współcześnie przebiega on niemal automatycznie
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przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, np. Materials Studio z algorytmem X-cell [260].
W pierwszej kolejności należy wybrać położenia refleksów odpowiadających fazie
krystalicznej – w przypadku układów o wielu nieznanych fazach procedura ta jest często bardzo
problematyczna. Na tej podstawie program ustala grupę wygaszeń, a także parametry
proponowanej komórki elementarnej. Następnie należy dokonać wyboru, które z wyników są
realne (np. nie mają zbyt małych stałych sieciowych) i bazując na objętości wybranej komórki
określić wstępnie, z jakim związkiem ma się do czynienia i ile jego cząsteczek znajduje się
w komórce. Na tym etapie może się okazać, że w bazie danych krystalograficznych znajdują
się związki składające się z innych pierwiastków, ale o bardzo podobnej strukturze
krystalicznej, czyli izostrukturalne. W takim przypadku wystarczy zamienić występujące
w strukturze typy atomów i przejść do następnego kroku procedury. Jeśli jednak uzyskane
wyniki indeksowania nie opisują żadnego z typów komórek opisanych w literaturze, strukturę
trzeba „rozwiązać” niejako od zera.
Niewątpliwą zaletą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej jest możliwość wykonania pomiarów
dla różnych typów próbek, nawet tych, dla których niemożliwe jest, z różnych powodów,
uzyskanie monokryształu. Niestety, w odróżnieniu do metody monokrystalicznej, nie jest
możliwe automatyczne określenie tożsamości i położeń atomów obecnych w próbce.
W przypadku nieznanych struktur należy więc samemu zidentyfikować atomy i ułożyć je
wstępnie w komórce elementarnej. Można przy tym wykorzystać programy, takie jak FOX
[261], które w oparciu o metodę Monte Carlo starają się ułożyć zadane atomy w komórce w taki
sposób, aby jak najlepiej odwzorować eksperymentalny dyfraktogram.
Po wstępnym ustaleniu położenia atomów za pomocą dowolnej metody, należy „udokładnić”
uzyskane wyniki korzystając z algorytmów optymalizujących m.in. rozmiar komórki,
parametry tła i kształt krzywych (Gaussa lub Lorentza), a także dokładne położenia atomów
i ich ADP (ang. Atomic Displacement Parameters). Na podstawie takich udokładnień można
potwierdzić lub wykluczyć grupę przestrzenną, w której krystalizuje dany związek.
Programem, do tego służącym, który stosowałam w swojej pracy jest Jana2006 [262].
Inną znaczącą różnicą pomiędzy pomiarami proszkowymi a monokrystalicznymi, której nie
można jednoznacznie określić jako wadę albo zaletę, jest możliwość pomiaru próbek
wielofazowych. Z jednej strony umożliwia to określenie ilościowego i jakościowego składu
próbki na podstawie uzyskanych wyników korzystając z metody Rietvelda. Z drugiej strony,
gdy nie są znane żadne związki chemiczne znajdujące się w próbce lub ich struktury,
przypisanie odpowiednich refleksów wzoru dyfrakcyjnego do konkretnej fazy może być bardzo
trudne, a w niektórych wypadkach nawet niemożliwe.
W przypadku pomiarów proszkowych (PXRD) wykonywanych na potrzeby tej pracy
stosowana była geometria transmisyjna Debye’a-Sherera-Hulla, a więc taka, w której próbka
znajduje się w kapilarze, dodatkowo obracającej się wzdłuż swojej osi dla poprawienia
statystyki pomiaru. Próbki umieszczałam w kapilarach kwarcowych o średnicy 0,3 – 0,5 mm,
a następnie szczelnie zaklejałam, aby uniknąć kontaktu z powietrzem. Do pomiarów używałam
dyfraktometru Bruker D8 Discover (lampa z anodą miedzianą, stosunek Kα1 do Kα2 to
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w przybliżeniu 2 : 1). Większość pomiarów wykonywana była w temperaturze pokojowej.
W kilku przypadkach, gdy konieczne było przeprowadzenie pomiarów niskotemperaturowych
(−33°C), stosowałam przystawkę chłodzącą kapilarę w czasie pomiaru. Do wyszukiwania
znanych wzorów dyfrakcyjnych stosowałam internetową bazę krystalograficzną ICSD [263].
Dla zwiększenia czytelności wykresów, prezentowane przeze mnie w dalszych częściach pracy
dyfraktogramy zostały poddane automatycznemu odcinaniu krzywej tła.
Pomiar monokrystaliczny (SC-XRD) był wykonywany i analizowany przez dr. Przemysława
Malinowskiego. Został przeprowadzony w temperaturze 100 K przy użyciu dyfraktometru
Agilent Supernova z mikroźródłem promieniowania Cu-Kα. Kryształ był przed pomiarem
pokrywany olejem Krytox 1531 z eteru perfluoroalkilowego.
6. Termograwimetria, kalorymetria, analiza wydzielanych gazów – TGA/DSC/EGA
Syntetyzowane przeze mnie próbki były również badane sprzężonymi ze sobą metodami
termicznymi tj. termograwimetrią (TGA), skaningową kalorymetrią różnicową (DSC) oraz
analizą wydzielanych gazowych produktów rozkładu (EGA) metodą spektroskopii masowej
(MS). Pierwsza z metod polega na mierzeniu masy próbki w trakcie jej ogrzewania, dzięki
czemu pozwala na określenie ubytku masy podczas ewentualnych procesów rozkładu. Druga
z metod (DSC) opiera się z kolei na pomiarze różnicy temperatury pomiędzy tyglem z próbką
a zastosowanym układem referencyjnym i konwertowaniu jej na różnicę strumieni cieplnych.
Pozwala to na zaobserwowanie efektów cieplnych zachodzących w próbce podczas zmiany jej
temperatury. Dzięki zastosowaniu spektroskopii masowej możliwa była natomiast analiza
wydzielanych z próbek gazów, a konkretnie pomiar prądów jonowych dla kolejnych ilorazów
masy do ładunku jonu, m/z, w czasie.
Do pomiarów użyto urządzenia Netzsch STA 409 sprzężonego z kwadrupolowym
spektrometrem mas Pfeiffer Vacuum QMS 403 C. W komorze pomiarowej, w ciągłym
przepływie argonu (80 ml/min), znajdowały się dwa tygle wykonane z aluminy Al2O3.
W jednym z nich umieszczana była próbka, natomiast drugi pozostawał pusty i służył za układ
odniesienia. Podczas podgrzewania próbki z zadaną szybkością (najczęściej 2 lub 5°C/min)
mierzona była zmiana jej masy, analizowane efekty cieplne w niej zachodzące, a także
wydzielane z niej gazy. Ze względu na błędną kalibrację cieplną pieca (niewłaściwe medium
gazowe), o której zawczasu nie wiedziałam, ilościowa analiza wyników DSC jest obarczona
tak dużym błędem, że jej interpretacja nie wniosłaby wartościowego wkładu w pracę. Błąd
kalibracji nie powinien jednak wpływać na analizę jakościową, jak i dotyczącą egzo- lub
endotermiczności procesu.
7. Obliczenia kwantowomechaniczne – DFT
Do analizy teoretycznej struktur krystalicznych odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 użyłam
obliczeń kwantowomechanicznych. Chciałam w ten sposób zoptymalizować te struktury,
tzn. ustalić takie położenia atomów i odległości między nimi, dla których zadana komórka
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osiągnie minimum energii. W ten sposób możliwa jest weryfikacja struktur uzyskanych na
podstawie pomiarów dyfrakcyjnych lub ustalenie, która z odmian polimorficznych jest tą
stabilną, albo w jakich pozycjach powinny znajdować się atomy w uporządkowanych
odpowiednikach struktur eksperymentalnych.
Obliczenia kwantowomechaniczne bazujące na teorii funkcjonału gęstości (DFT) prowadziłam
przy pomocy programu VASP (skrót od Vienna Ab initio Simulation Package) w wersjach
5.2.12 i 5.4.4 [264–267], korzystając z metody PAW (projector augmented wave method), dla
opisu oddziaływania pomiędzy elektronami i rdzeniem atomowym, oraz funkcjonału PBE
[268], dla opisu energii wymiany i korelacji. Za pomocą algorytmu sprzężonego gradientu
(ang. conjugate gradient algorithm) przeprowadzałam optymalizację struktur badanych
układów, umożliwiając jednoczesną zmianę wielkości komórek elementarnych, ich kształtu
i położeń atomów.
Wartość energii odcięcia (określająca liczbę fal płaskich użytą do rozkładu funkcji falowych
elektronów i gęstości elektronowej) zapewniająca dobrą zbieżność energii całkowitej badanych
układów ustalona została na 650 eV. Siatka k-punktów branych pod uwagę w trakcie obliczeń
miała gęstość 0,125 Å−1. Rozmycie gęstości elektronowej było opisywane funkcją Gaussa
o szerokości połówkowej 0,05 eV. Stosowane przeze mnie parametry zbieżności wynosiły
odpowiednio 1∙10-7 eV dla kroków elektronowych (przy liczbie kroków 4–60) i 1∙10-5 eV dla
kroków jonowych. Ten drugi parametr był brany przeze mnie pod uwagę przy określaniu
powodzenia optymalizacji.
Dodatkowo, w jednej z części studium teoretycznego wprowadzałam poprawkę związaną
z oddziaływaniami van der Waalsa, a konkretnie skorzystałam z metody DFT-D3 [269]
z uwzględnieniem tłumienia Beckego-Johnsona [270]. Podejście to bierze pod uwagę
geometrię układu, tzn. (ułamkowe) liczby koordynacyjne poszczególnych atomów i dzięki
temu możliwe jest odwzorowanie współczynników dyspersyjnych atomów w konkretnym
otoczeniu chemicznym. Tłumienie Beckego-Johnsona precyzuje z kolei zachowanie krzywej
energii dyspersji w przypadku bliskich sobie atomów.
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Wyniki własne

IV. Uzyskane wyniki eksperymentalne
1. Pochodne borowodorku amonu NH4M(BH4)4, M = Sc, Y, Al
W czasie kiedy zaczęłam zajmować się tą grupą związków chemicznych, jedynym opisanym
w literaturze członkiem rodziny pochodnych borowodorku amonu zawierających metale typu
NH4M(BH4)x był NH4Ca(BH4)3 [215,216]. Podczas przygotowywania publikacji opartej na
uzyskanych przeze mnie wynikach [271], okazało się, że nad NH4Al(BH4)4 pracowała również
grupa z Université catholique de Louvain w Belgii. Wyniki dotyczące borowodorku
amonowo-glinowego wchodziły w skład szerokiego studium nad związkami typu
Cat[Al(BH4)4] [217]. Stosowane przez nas metody syntezy znacznie się jednak od siebie
różniły.
NH4Y(BH4)4 został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez dr Tomasza Jaronia (członka
LTNMF, CeNT UW) w 2012 r. Wówczas została ustalona jego struktura krystaliczna, a także
wykonane pomiary FTIR. Wyniki te nie zostały jednak wówczas opublikowane. Powtórzenie
przeze mnie tej syntezy, wydłużając nieco jej czas, miało na celu uzupełnienie poprzednich
wyników przede wszystkim o badania rozkładu termicznego tego związku. Powtórzone zostały
również pomiary dyfrakcyjne i spektroskopowe. Ponadto studium poszerzyłam o związki glinu
i skandu.
1.1.

Synteza

Wszystkie związki opisane w tym rozdziale były syntetyzowane metodą mechanochemiczną.
Ze względu na przewidywaną niską temperaturę ich rozkładu zarówno misa, jak i inne
niezbędne do syntezy i charakterystyki akcesoria (szpatułki, moździerze, pastylkarki, itd.) były
uprzednio chłodzone w lodówce znajdującej się w komorze rękawicowej, w której
utrzymywana jest temperatura ok. −35°C. W tej samej lodówce przechowywane były
zsyntetyzowane próbki.
Reakcje syntezy, wysokoenergetyczne mielenie, trwały w przypadku każdego z trzech
związków 24 min (8 x 3 min). Równanie reakcji syntezy NH4Y(BH4)4 można zapisać jako:
NH4Cl + LiBH4 + {Y(BH4)3 + 3 LiCl}→ NH4Y(BH4)4 + 4 LiCl,

(16)

gdzie {Y(BH4)3 + 3 LiCl} to mieszanina uzyskana uprzednio mechanochemicznie (8 x 5 min
w temperaturze pokojowej) jako:
YCl3 + 3 LiBH4 → Y(BH4)3 + 3 LiCl.

(17)

Pozostałe dwa związki były syntetyzowane jednoetapowo zgodnie z równaniem:
NH4Cl + 4 LiBH4 + MCl3 → NH4M(BH4)4 + 4 LiCl,

(18)

gdzie M = Al lub Sc.
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Synteza ta, w przeciwieństwie do poprzedniej, nie była poprzedzona otrzymywaniem
półproduktów. Al(BH4)3 jest w warunkach normalnych lotną, piroforyczną cieczą, co wyklucza
jego użycie w stosowanym przeze mnie procesie syntezy mechanochemicznej. Z kolei
Sc(BH4)3 jest związkiem, który do tej pory nie został uzyskany, a synteza przeprowadzana
zgodnie z równaniem (17) prowadzi do innego niż w wypadku itru produktu – mieszanego
borowodorku LiSc(BH4)4.
W reakcjach (17) i (18) użyłam ok. 5% nadmiaru LiBH4, aby mieć pewność, że cały chlorek
metalu przereagował z borowodorkiem. LiBH4 łatwo amorfizuje, więc jego nadmiar nie
zakłóca zasadniczo wyników dyfrakcyjnych.
1.2.
a.

Charakterystyka fizykochemiczna
Dyfrakcja rentgenowska

Pomiary dyfrakcyjne, ze względu na rozkład próbek w temperaturze pokojowej, prowadzone
były w temperaturze −40 lub −33°C. Dyfraktogramy, poza refleksami odpowiadającymi
nowym związkom typu NH4M(BH4)4, zawierały produkt uboczny reakcji – LiCl (Rysunek 16).
W trakcie udokładniania struktur okazało się, że dla związków itru i skandu w próbkach
znajdują się śladowe ilości produktów rozkładu w temperaturze pokojowej, czyli odpowiednio
α-Y(H4)3 oraz β-LiSc(BH4)4. Dodanie trzeciej fazy do udokładnienia Rietvelda poprawiło nieco
jego parametry (dopasowania przedstawia Rysunek 17). Obecność tych faz wynika
z częściowego rozkładu próbek w czasie, ale możliwe było uzyskanie próbek, które były ich
pozbawione.

Rysunek 16. Dyfraktogramy próbek zawierających związki NH4(MBH4)4, M = Y, Sc, Al oraz dyfraktogram
referencyjny produktu ubocznego ich syntezy – LiCl. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem
najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.
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Rysunek 17. Udokładnienia Rietvelda dla próbek zawierających związki typu NH4M(BH4)4. Od góry: próbka
zawierająca NH4Y(BH4)4 (NH4-Y), α-Y(BH4)3 (a-Y) i LiCl; próbka zawierająca NH4Sc(BH4)4 (NH4-Sc),
β- LiSc(BH4)4 (b-Li-Sc) i LiCl; próbka zawierająca NH4Al(BH4)4 (NH4-Al) i LiCl. Kolorem czarnym zostały
wyrysowane dyfraktogramy eksperymentalne, czerwonym – dyfraktogramy wygenerowane na podstawie
udokładnienia, poniżej przedstawiono pozycje Bragga dla odpowiednich faz i krzywą różnicową dyfraktogramów
delta(Irel) w zależności od kąta 2θ wyrażonego w [°]. Dobra jakość dopasowania skutkuje niemal całkowitym
nałożeniem się krzywej czerwonej na czarną.
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Podczas udokładniania struktur stosowałam dodatkowe więzy związane z atomami wodoru,
których położeń nie da się określić na podstawie pomiarów XRD. Atomy te zostały ułożone
w tetraedry wokół atomów odpowiednio boru i azotu – odległości B–H były ustalone jako
1,15 Å, N–H jako 1 Å, kąty H–B–H i H–N–H jako 109,47°, z poziomem tolerancji wyników
odpowiednio 0,01 Å i 0,01°. Współczynniki ADP atomów wodoru zostały z kolei związane
równaniem w taki sposób, aby były 1,2 raza większe niż dla odpowiadającego im atomu B
lub N. Dodatkowo, wymusiłam sposób ułożenia tetraedrów BH4 wokół centralnego atomu
metalu w taki sposób, aby odległości między trzema (dla M = Sc i Y) lub dwoma (dla M = Al)
atomami wodoru a atomem metalu były sobie równe.
NH4Y(BH4)4 i NH4Sc(BH4)4 krystalizują w układzie jednoskośnym w grupie przestrzennej
P21/c (Rysunek 18 i Tabela 2). Są one związkami izostrukturalnym ze znanym wcześniej
RbY(BH4)4 [204]. Pozycje Rb+ w strukturze związku skandu są zajęte przez tetraedry NH4+,
a dodatkowo Y3+ przez Sc3+. Ze względu na rozmiar kationu NH4+ komórki elementarne obu
z nich są nieco mniejsze niż w przypadku związku rubidu, gdzie stosunek objętości do liczby
cząsteczek w komórce (V/Z*) wynosi ok. 260 Å3.

Rysunek 18. Komórki elementarne NH4M(BH4)4 dla M = Y, Sc (po lewej stronie), Al (po prawej stronie). Atomy
Y/Sc/Al zostały oznaczone kolorem fioletowym, tetraedry NH4+ – niebieskim, tetraedry BH4−– zielonym.

Każdy z kationów jest otoczony siedmioma anionami [M(BH4)4]−, które tworzą wokół niego
wielościan będący kombinacją ostrosłupa prostokątnego i graniastosłupa trójkątnego mających
wspólną prostokątną ścianę (Rysunek 19). Aniony są z kolei otoczone siedmioma kationami
NH4+, które układają się w nieregularny wielościan. Warto zauważyć, że 7 jest stanem
pośrednim między otoczeniem oktaedrycznym (6) i sześciennym (8), które są często
obserwowane w związkach jonowych. Podsieć M/N w tej strukturze (Rysunek 20) jest
zniekształconą formą często spotykanej komórki elementarnej w grupie Pnma, odpowiadającej
ułożeniu kationów/anionów w strukturze typu FeB.

W przypadku związków jonowych, jakimi są omawiane borowodorki, pojęcie cząsteczki nie jest precyzyjne. „Z”
powinno być więc rozumiane jako liczba jednostek o zadanym wzorze chemicznym w komórce elementarnej.
*
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Tabela 2. Parametry komórek elementarnych i wybrane odległości międzyatomowe dla związków NH4M(BH4)4,
M = Y, Sc, Al wraz z warunkami pomiaru i parametrem udokładnienia Rietvelda (wRp).

†

NH4Y(BH4)4

NH4Sc(BH4)4

NH4Al(BH4)4

temperatura
pomiaru [°C]

−40

−33

−33

wRp [%]

2,06

0,68

0,89

zawartość
w udokładnianej
próbce [% wag.]

43,7

35,3

26,0

grupa przestrzenna

P21/c

P21/c

Fddd

Z

4

4

8

a [Å]

8,076(4)

7,8857(10)

9,8816(12)

b [Å]

12,201(6)

11,8920(16)

12,6499(15)

c [Å]

13,111(6)

12,8350(16)

14,872(2)

β [°]

127,671(8)

127,202(4)

90

V [Å3]

1022,6(8)

958,7(2)

1859,0(4)

V/Z [Å3]

255,6(2)

239,68(5)

232,38(5)

promień jonowy†
M3+ [pm]

104,0

88,5

67,5

M–H [Å]

2,29(8)–2,31(7)

2,213(12)–2,22(3)

1,84(5)

M–N [Å]

5,01(4)–5,59(2)

4,91(2)–5,548(13)

4,9408(12)–5,4705(9)

M–B [Å]

2,40(3)–2,41(4)

2,307(13)–2,322(18)

2,248(12)

N–B [Å]

3,34(5)–3,66(4)

3,36(3)–3,725(17)

3,381(13)–3,883(11)

Promień jonowy w koordynacji 6-krotnej, oktaedrycznej [4]
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Rysunek 19. Wzajemna koordynacja kationów NH4+ (kolor szary) i anionów [M(BH4)4]− (kolor fioletowy)
w związkach NH4M(BH4)4, M = Y, Sc. Ze względu na to, że atomy N i M leżą pośrodku grup NH4+ i [M(BH4)4] −,
atomy B i H nie zostały przedstawione na rysunku dla zwiększenia jego czytelności.

Rysunek 20. Komórka elementarna podsieci Y/N (oznaczone odpowiednio zielonym i szarym kolorem)
w NH4Y(BH4)4, Pnma, a = 12.202 Å, b = 8.076 Å, c = 10.378 Å – po lewej stronie. Dla porównania komórka
elementarna FeB, Pnma, a = 5.495 Å, b = 2.941 Å, c = 4.048 Å – po prawej stronie.

NH4Al(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej Fddd układu rombowego (Rysunek 18
i Tabela 2) i jest izostrukturalny ze znanym wcześniej KAl(BH4)4 [253]. Jako że rozmiar
kationu NH4+ jest nieco większy niż K+, komórka elementarna jest większa niż w przypadku
analogu potasowego. W strukturze krystalicznej tego związku kationy NH4+ są koordynowane
sześcioma anionami [Al(BH4)4]− tworzącymi zniekształcony tetraedr z dwoma dodatkowymi
wierzchołkami, wzdłuż osi a, położonymi liniowo z kationem (Rysunek 21). W taki sam sposób
sześć kationów koordynuje każdy anion.
Analizując parametry komórek elementarnych trzech badanych związków (Tabela 2) widać
wyraźny trend będący następstwem różnic w promieniu jonowym (Y3+ > Sc3+ > Al3+). Wraz
z malejącym promieniem jonowym maleją zarówno stosunek objętości do liczby cząsteczek
w komórce (V/Z), jak i średnie odległości między atomami M a pozostałymi atomami
obecnymi w strukturze.
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Rysunek 21. Wzajemna koordynacja kationów NH4+ (kolor szary) i anionów [Al(BH4)4] − (kolor fioletowy)
w związku NH4Al(BH4)4. Ze względu na to, że atomy N i Al leżą pośrodku grup NH 4+ i [Al(BH4)4] −, atomy B i H
nie zostały przedstawione na rysunku dla zwiększenia jego czytelności.

b.

Spektroskopia w podczerwieni

Mimo że związki chemiczne omawiane w tym rozdziale były przygotowywane
i przechowywane w obniżonej temperaturze, w komorze pomiarowej spektrometru panują
nieco inne warunki. Nie dość, że temperatura podczas pomiaru w używanym przeze mnie
przyrządzie nie może być obniżona względem pokojowej, to ze względu na specyfikę pomiaru
w komorze mamy do czynienia z dynamiczną próżnią. Widma FTIR były więc mierzone
w sekwencjach czasowych, dzięki czemu zaobserwować można było rozkład próbek w czasie
i porównać wyniki uzyskane zarówno dla NH4M(BH4)4, jak i produktów po ok. 20–21 h we
wspomnianych wyżej warunkach (Rysunek 23). Warto w tym miejscu nadmienić, że obecny
w próbkach LiCl nie absorbuje fal elektromagnetycznych w badanym zakresie IR, więc nie jest
on widoczny na przedstawianych przeze mnie widmach FTIR.
Widma uzyskane dla próbek tuż po umieszczeniu w komorze pomiarowej wykazują pasma
w kilku charakterystycznych zakresach. Są to przede wszystkim te związane z rozciąganiem
wiązań N-H (3200–3300 cm−1) i zmianą kątów H-N-H (ok. 1400 i 1600 cm−1), a także
rozciąganiem wiązań B-H (2000–2600 cm−1) i zginaniem fragmentów H-B-H
(1100–1200 cm−1). Pasmo dla liczby falowej ok. 2470 cm−1 jest charakterystyczne dla drgań
ν(B-Ht), w których Ht jest atomem wodoru nieuczestniczącym w trójkleszczowej koordynacji
centralnego jonu M3+ [167] – sytuacja taka występuje często w anionach [M(BH4)4]−
(Rysunek 22).

Rysunek 22. Anion [Sc(BH4)4]− w strukturze NaSc(BH4)4 [229] . Kolorem fioletowym oznaczono atom Sc, zielonym
– atomy B, beżowym – H.
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Rysunek 23. Widma FTIR próbek NH4M(BH4)4, M = Y, Sc, Al zmierzone zaraz po umieszczeniu w komorze
spektrometru (0 h), a także po ok. 20-21 h. Dla porównania przedstawione zostało widmo LiBH4, gwiazdkami (*)
zostały oznaczone pasma pochodzące od wody zaabsorbowanej przez KBr – materiał pastylki. Wartości
intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego pasma w poszczególnych widmach. Zacienione
obszary odpowiadają odpowiednim typom drgań N-H i B-H.

Widma dwóch pierwszych związków, a więc NH4Y(BH4)4 oraz NH4Sc(BH4)4, są do siebie
bardzo podobne, co świadczy o ich podobnej strukturze i wzajemnej koordynacji atomów.
W obu widmach, poza wspomnianym pasmem ν(B-Ht) dla liczb falowych odpowiednio 2468
i 2473 cm−1, zaobserwować można analogiczny układ pasm o maksymalnej intensywności.
Maksima dla pozostałych drgań odpowiadających grupom BH4 widoczne są odpowiednio
w 2226–2227 cm−1 i 1201 lub 1188 cm−1. Z kolei jeśli chodzi o grupy NH4, zaobserwować
można szerokie pasma drgań ν(N-H) z maksimum w 3239–3240 cm−1, a także pasma
odpowiadające drganiom δ(H-N-H) z maksymalną wartością w 1411–1413 cm−1. Widmo
NH4Al(BH4)4, pomimo zachowania pewnych cech wspólnych, wykazuje również różnice
w stosunku do pozostałych, co wskazuje na odrębne ułożenie atomów. Co prawda pasma
odpowiadające drganiom grup NH4 znajdują się niemal w tych samych położeniach, co
wspomniane wcześniej (3242 i 1412 cm−1), ale obszary, gdzie widoczne są drgania B-H są
zupełnie różne. Zamiast układu pasm drgań rozciągających 1+2 widoczne jest raczej ułożenie
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2+1 z maksimami w 2467 i 2415 cm−1 oraz 2128 cm−1. Co więcej, pasmo δ(H-B-H) przesunięte
jest ku niższym liczbom falowym, a jego maksimum przypada na 1140 cm−1.
Po ok. 20 h przetrzymywania próbki w dynamicznej próżni niektóre z pasm zanikają.
Zaobserwować można przesunięcia i spadek intensywności drgań odpowiadających wiązaniom
N-H, a więc zmniejszoną ilość atomów wodoru związanych z atomami azotu. W wypadku
M = Y oraz Al, spada również znacznie intensywność pasma dla drgań ν(B-Ht), co sugeruje
zmianę koordynacji M3+. Brak pasma dla tej liczby falowej jest rzeczywiście obserwowany
w Y(BH4)3, w którym nie występują atomy wodoru, które nie koordynowałyby Y3+ [236,237].
Ostre pasma absorpcji dla liczb falowych 2387, 2294, 2224 i 1127 cm−1, które widoczne są
przede wszystkim w widmie rozłożonej próbki glinowej, odpowiadają LiBH4, obecnemu ze
względu na użyty w syntezie nadmiar lub niekompletną reakcję syntezy. Pozorny wzrost ich
intensywności ma związek z rozkładem związków typu NH4M(BH4)4, a przez to ze
zmniejszeniem intensywności odpowiadających im pasm absorpcji.
c.

Rozkład termiczny

Wszystkie trzy badane związki chemiczne ulegają powolnemu rozkładowi (z wydzieleniem
gazu) już w temperaturze pokojowej. Z tego względu musiały być przechowywane w niższej
temperaturze. Warto w tym miejscu przypomnieć temperaturę gwałtownego rozkładu NH4BH4,
która wynosi 53°C [212], a której zwiększenie było celem syntezy związków typu
NH4M(BH4)4. Rozkład termiczny otrzymanych próbek badałam w zakresie od −20°C do 650°C,
analizując ich masę podczas rozkładu, wydzielane produkty gazowe i efekty cieplne
zachodzących przemian. Górny zakres temperaturowy na wykresach TGA/DSC/MS
prezentowanych w tym rozdziale został jednak ograniczony do 300°C ze względu na brak
istotnych przemian zachodzących powyżej tej temperatury, a dodatkowo chęć zwiększenia
przejrzystości wykresów.
W celu zbadania produktów kolejnych etapów rozkładu, próbkę wygrzewałam do danej
temperatury, a następnie ochłodzony produkt poddawałam przede wszystkim pomiarom
dyfrakcyjnym. Aby poprawnie przeanalizować ścieżki rozkładu, odpowiednio przeliczałam
procent spadku masy na utraconą masę molową, zakładając, że stechiometryczna ilość LiCl
zgodna z równaniami (16) i (18) nie ulega zmianie w czasie ogrzewania (LiCl topi się powyżej
600°C bez rozkładu [272]), a spadek odpowiada jedynie wydzielaniu gazowych produktów
rozkładu NH4M(BH4)4. Dodatkowo, produkty powolnego rozkładu w temperaturze pokojowej
zostały zbadane za pomocą spaleniowej analizy elementarnej, aby ustalić udział chloru, azotu
i wodoru w ich składzie. Interpretując te wyniki należy pamiętać, że LiCl nie musi być
równomiernie rozmieszczony w całej próbce, co może zaburzać uzyskane rezultaty.
W rozkładzie termicznym NH4Y(BH4)4 wyróżnić można trzy główne etapy (Rysunek 24).
Maksimum spadku masy w pierwszym z nich – egzotermicznym, którego jedynymi
krystalicznymi produktami są dwie odmiany polimorficzne borowodorku itru – α i β-Y(BH4)3,
przypada na temperaturę 48°C. Warto zaznaczyć, że zgodnie z informacjami dostępnymi
w literaturze, otrzymanie wysokotemperaturowej formy β-Y(BH4)3 bezpośrednio z formy α
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wymaga temperatury min. 180°C [235–237], natomiast tutaj forma β powstaje nawet wtedy,
gdy próbka jest przechowywana w temperaturze pokojowej. Związane to być może
z egzotermicznością tego etapu rozkładu. Produkty rozkładu inne niż Y(BH4)3 nie zostały
przeze mnie zidentyfikowane ze względu na ich amorficzną formę (Rysunek 26), jednak analiza
spaleniowa (Tabela 3) pokazała, że stosunek masy chloru do azotu po pierwszym etapie
rozkładu niemal się nie zmienił, a więc w tym czasie nie wydzielają się np. duże ilości
amoniaku. Co więcej, widmo FTIR produktów rozkładu w temperaturze pokojowej
(Rysunek 27) wykazuje pewne podobieństwa z widmem komercyjnie dostępnego NH3BH3.
W związku z powyższymi argumentami rozkład NH4Y(BH4)4 można w przybliżeniu opisać
równaniem:
NH4Y(BH4)4 → Y(BH4)3 + NH3BH3 + H2.

(19a)

Obecność amorficznego NH3BH3 nie została w pełni zweryfikowana, jednak została
zaproponowana ze względu na przebieg dalszego rozkładu badanej próbki, niezmienioną
zawartość azotu w próbce, a także podobną ścieżkę rozkładu obserwowaną dla
(NH4)3Mg(BH4)5 [189].
Spadek masy obserwowany w pierwszym egzotermicznym etapie rozkładu wynosi jednak
ok. 7,8 g/mol, co odpowiada w przybliżeniu 4 cząsteczkom H2, a nie jednej, jak w równaniu
(19a). Dodatkowo, wyniki analizy gazów wydzielonych podczas ogrzewania próbki
(Rysunek 25) świadczą o alternatywnej ścieżce, w której wydzielane są związki typu BxHy.
Podczas tego procesu widoczny jest również silny spadek sygnałów m/z odpowiadających
wodzie i tlenowi, co jest skutkiem reakcji zachodzących z gazowym B2H6. Ze względu na silny
spadek sygnałów odpowiadających m/z amoniaku (m/z pokrywają się z sygnałami wody), nie
jest możliwe określenie, czy podczas rozkładu nie są wydzielane nawet śladowe jego ilości.
Mógłby to sugerować dość „kwadratowy” kształt spadku tych prądów jonowych, który może
świadczyć o złożeniu sygnału malejącego i rosnącego. Gdyby tak było, alternatywna ścieżka
rozkładu mogłaby przebiegać następująco:
NH4Y(BH4)4 → Y(BH4)3 + NH3 + 1/2 B2H6 + H2.

(19b)

Spadek masy w tym wypadku wynosiłby aż 32,9 g/mol, co znacznie przewyższa ten
obserwowany w wynikach termograwimetrycznych. Można jednak założyć, że obie reakcje
zachodzą równolegle w stosunku ok. 4:1. Mała intensywność sygnałów masowych
odpowiadających B2H6, w porównaniu z sygnałem H2, zdaje się potwierdzać te przypuszczenia.
Biorąc pod uwagę także wyniki analizy spaleniowej (Tabela 3), można zauważyć pewne
rozbieżności we względnych ilościach pierwiastków znajdujących się faktycznie w próbce
rozłożonej powoli w temperaturze pokojowej, a tych otrzymanych na podstawie
zaproponowanych równań reakcji rozkładu. W rzeczywistości w rozłożonej próbce znajduje
się więcej azotu, a mniej wodoru. We wszystkich rozważanych przypadkach zawartość chloru
w próbce jest większa niż uzyskana eksperymentalnie, co ten sugeruje jeszcze inną, być może
równoległą, ścieżkę rozkładu, w której wydziela się mniej związków boru niż założyłam.
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Rysunek 24. Krzywe TG/DSC rozkładu termicznego NH4Y(BH4)4 wraz ze spadkami masy w poszczególnych
etapach rozkładu przeliczonymi na masę molową i % wag. borowodorku, prędkość ogrzewania 2°C/min. Szary
obszar w zakresie niskotemperaturowym obejmuje efekty brzegowe pomiaru.

Rysunek 25. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu NH4Y(BH4)4 – prądy jonowe dla wybranych wartości
m/z zostały oznaczone różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom: 2 – H2,
16 – NH3 i H2O, 18 – H2O, 11, 24, 27 – B2H6, 30 – NxHy lub NH2BH2, 32 – O2, 80 – N3B3H6.
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Rysunek 26. Dyfraktogramy próbki zawierającej NH4Y(BH4)4 badanej w −40°C, rozkładanej powoli
w temperaturze pokojowej, wygrzewanej do 160°C, 210°C i 300°C, a także (oznaczone kolorem szarym)
dyfraktogramy referencyjne produktów rozkładu α-Y(BH4)3, β-Y(BH4)3 i LiCl. Wartości intensywności zostały
znormalizowane względem najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Rysunek 27. Widma FTIR próbki zawierającej NH4Y(BH4)4: bezpośrednio po syntezie w −35°C, rozkładanej
powoli w temperaturze pokojowej, wygrzewanej do 160°C, 210°C i 300°C, dla porównania widmo NH3BH3.
Symbolem * oznaczone zostały pasma pochodzące od wody zaabsorbowanej przez KBr – materiał pastylki,
symbolem X błędy kompensacji tła. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego
pasma w poszczególnych widmach. Zacienione obszary odpowiadają odpowiednim typom drgań N-H i B-H.
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Tabela 3. Wyniki elementarnej analizy spaleniowej próbki zawierającej produkty powolnego rozkładu
{NH4Y(BH4)4 + 4 LiCl} w temperaturze pokojowej (zacieniony wiersz) w porównaniu z zakładaną zawartością
próbki przed rozkładem i produktów zaproponowanych ścieżek rozkładu.

Zakładany skład próbki

zawartość Cl
[% wag.]

NH4Y(BH4)4 + 4 LiCl

42,22

4,17

6,00

Stałe produkty rozkładu

40,40–40,64

3,69–3,76

3,18–3,25

Stałe produkty reakcji (19a) + 4 LiCl

42,47

4,20

5,43

Stałe produkty reakcji (19b) + 4 LiCl

46,80

0

3,99

43,34

3,36

5,14

Stałe produkty reakcji
„(19a) : (19b) = 4 : 1” + 4 LiCl

zawartość N zawartość H
[% wag.]
[% wag.]

Drugiemu etapowi rozkładu, w ok. 120°C, towarzyszy uwalnianie borazyny, N3B3H6, i wodoru
charakterystyczne dla rozkładu NH3BH3 [273]. Sygnał masowy dla m/z = 2 nie jest jednak
widoczny w skali logarytmicznej, jaką przedstawia Rysunek 25. Ze względu na co najmniej
dwutorową ścieżkę pierwszego etapu rozkładu oraz niestechiometryczne wydzielanie borazyny
w literaturowej reakcji rozkładu NH3BH3, analiza spadku masy w czasie tego procesu jest
niemożliwa. Dodatkowo, już w tej temperaturze może zachodzić powolny rozkład Y(BH4)3,
pomimo że jego wzór dyfrakcyjny jest widoczny również w próbce wygrzanej do 210°C
(Rysunek 26).
Dalszy rozkład powyżej 150°C wygląda podobnie jak dla borowodorku itru, przy czym
temperatury odpowiednich pików DSC są obniżone nawet o 20–30°C [235–237],
prawdopodobnie ze względu na mały rozmiar ziaren utworzonych in situ w próbce lub
stosunkowo dużą ilość niestabilnej odmiany polimorficznej β-Y(BH4)3. Endotermiczny proces
zachodzący w temperaturze ok. 200–220°C to przemiana fazowa α→β, co potwierdzają wyniki
XRD (Rysunek 26). Ze względu na to, że próbka już w niższej temperaturze zawierała obie
odmiany polimorficzne, pik DSC jest mało intensywny i rozmyty. Drugim widocznym
procesem odpowiadającym Y(BH4)3 jest endotermiczny rozkład, którego pik DSC jest
widoczny w temperaturze ok. 250°C, a podczas którego wydzielany jest wodór. Określenie
końcowych produktów rozkładu na podstawie XRD okazało się niemożliwe ze względu na brak
krystalicznych faz innych niż LiCl, natomiast widmo FTIR wygrzanej próbki nie zawiera
żadnych charakterystycznych pasm.
Rozkład związku itrowego prowadzący do powstania jednometalicznego borowodorku
zasugerował, że i w pozostałych dwóch związkach obserwowane będą podobne reakcje
rozkładu. Okazało się jednak, że dla związków glinu i skandu krzywe TGA/DSC pokazują
znacznie bardziej złożone i nakładające się kroki rozkładu (Rysunek 28 i Rysunek 32).
Próbka zawierająca NH4Sc(BH4)4 jest przykładem, w którym obecność tzw. „martwej masy”
w postaci LiCl nie może być zaniedbana. W wyniku pierwszego etapu rozkładu termicznego,
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wśród produktów krystalicznych znalazła się bowiem nowa odmiana polimorficzna
borowodorku litowo-skandowego – β-LiSc(BH4)4, opisana dokładniej w rozdziale IV.1.3
poniżej. Oznacza to, że ulegający rozkładowi NH4Sc(BH4)4 reagował podczas ogrzewania
z obecnym w próbce produktem ubocznym – LiCl.
Pierwszemu, wyraźnie oddzielonemu od pozostałych, etapowi rozkładu NH4Sc(BH4)4
towarzyszy egzotermiczne uwalnianie wodoru (Rysunek 28 i Rysunek 29). Maksymalna
szybkość spadku masy jest obserwowana w 53°C. Krzywa TGA potwierdza, że rozkład
rozpoczyna się już w temperaturze ok. 10°C, a próbka pozostawiona w temperaturze pokojowej
ulega rozkładowi odpowiadającemu pierwszemu widocznemu na krzywej TGA etapowi, co
potwierdzają wyniki PXRD. Krystalicznymi produktami rozkładu próbki są β-LiSc(BH4)4 oraz
LiCl (Rysunek 30). Analogicznie do związku itrowego, analiza spaleniowa (Tabela 4)
pokazała, że stosunek azotu do chloru obecnego w próbce nie uległ znacznej zmianie.
Powstawanie mieszanego borowodorku może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy z nich
zakłada powstawanie niestabilnego Sc(BH4)3, równanie (20a) analogicznie do równania (19a),
który natychmiastowo reaguje z nadmiarem LiBH4 w próbce, zgodnie z równaniem (21a). Ilość
powstającego LiSc(BH4)4 w próbce jest jednak znacznie większa niż możliwa do otrzymania
tą drogą. Z tego względu prawdopodobny jest inny scenariusz, w którym zachodzi reakcja
częściowej metatezy pomiędzy Sc(BH4)3 a obecnym w próbce chlorkiem LiCl, zgodnie
z równaniem (21b). Drugim z produktów reakcji byłby wówczas mieszany chlorek
litowo-skandowy, Lix−1ScClx, którego obecności nie potwierdzają wyniki dyfrakcyjne,
zapewne ze względu na jego amorficzną postać. W tym przypadku możliwe jest również
częściowe podstawienie LiSc(BH4)4 chlorem i powstanie fazy typu LiSc(BH4)4-xClx, co zostało
bardziej szczegółowo opisane w rozdziale IV.1.3.
Równania możliwych ścieżek rozkładu można więc zapisać następująco:
NH4Sc(BH4)4 → Sc(BH4)3 + H2 + NH3BH3,

(20a)

Sc(BH4)3 + LiBH4 → β-LiSc(BH4)4,

(21a)

4 Sc(BH4)3 + 3x LiCl → 3 β-LiSc(BH4)4 + Li3x−3ScCl3x.

(21b)

Równania te pokazują uproszczony przebieg reakcji i nie należy rozumieć tego podziału
dosłownie. Sc(BH4)3 zapewne nie powstaje jako produkt pośredni, lecz w wyniku rozkładu
NH4Sc(BH4)4 od razu tworzy się β-LiSc(BH4)4, tzn. reakcje (20a) i (21) przebiegają
równocześnie.
Całkowity spadek masy na tym etapie, który odpowiada 11,3 g na mol badanego związku wraz
z wynikami analizy wydzielanych gazów (Rysunek 29), w których widoczne są ślady BxHy,
sugerują jednak, że to nie jedyne ścieżki rozkładu. W tym wypadku, widma FTIR próbek po
pierwszym etapie rozkładu nie są aż tak podobne do widma NH3BH3, jak to było w związku
itru (Rysunek 31). Widmo MS pokazuje z kolei nieco intensywniejsze piki prądów jonowych
odpowiadających diboranowi, a dodatkowo, sygnały dla m/z = 17 i 18 mają jeszcze bardziej
„kwadratowy” kształt spadku.
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Rysunek 28. Krzywe TGA/DSC rozkładu termicznego NH4Sc(BH4)4 wraz ze spadkami masy w poszczególnych
etapach rozkładu przeliczonymi na masę molową i % wag. borowodorku, prędkość ogrzewania 2°C/min. Szary
obszar w zakresie niskotemperaturowym obejmuje efekty brzegowe pomiaru.

Rysunek 29. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu NH4Sc(BH4)4 – prądy jonowe dla odpowiednich
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 17–18 – H2O i NH3, 13, 23, 27 – B2H6, 30 – NxHy lub NH2BH2, 32 – O2, 80 – N3B3H6.
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Rysunek 30. Dyfraktogramy próbki zawierającej NH4Sc(BH4)4 badanej w −33°C, rozkładanej powoli
w temperaturze pokojowej, wygrzewanej do 80°C, 120°C, 140°C i 300°C, a także (oznaczone kolorem szarym)
dyfraktogramy referencyjne produktów rozkładu: β-LiSc(BH4)4, α-LiSc(BH4)4 i LiCl. Wartości intensywności
zostały znormalizowane względem najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Rysunek 31. Widma FTIR próbki zawierającej NH4Sc(BH4)4: bezpośrednio po syntezie w −35°C, rozkładanej
powoli w temperaturze pokojowej, wygrzewanej do 80°C, 120°C, 140°C i 300°C, dla porównania widmo h-BN.
Symbolem * oznaczone zostały pasma pochodzące od wody zaabsorbowanej przez KBr – materiał pastylki,
symbolem X błędy kompensacji tła. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego
pasma w poszczególnych widmach. Zacienione obszary odpowiadają odpowiednim typom drgań N-H i B-H.
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Zaproponowane, analogicznie do rozkładu związku itrowego, równanie alternatywne mogłoby
mieć postać:
NH4Sc(BH4)4 → Sc(BH4)3 + NH3 + 1/2 B2H6 + H2,

(20b)

gdzie powstały borowodorek skandu nie musi być faktycznym produktem, a jedynie wynika
z formalnego rozdzielenia równań reakcji, i reaguje z obecnymi w próbce związkami
chemicznymi zgodnie z równaniami (21a) lub (21b).
Biorąc pod uwagę całkowity spadek masy podczas pierwszego kroku rozkładu – 11,3 g/mol,
a także ten w rozkładzie zgodnym z równaniem (20a), wynoszący 2 g/mol, i z równaniem (20b),
czyli 32,9 g/mol borowodorku, określić można względny stosunek masowy substratów
biorących udział w obu ścieżkach. W tym wypadku byłby on bardziej przesunięty w kierunku
rozkładu z wydzieleniem większej ilości gazów niż dla rozkładu NH4Y(BH4)4 i wynosił ok. 7:3.
Tabela 4. Wyniki elementarnej analizy spaleniowej próbki zawierającej produkty powolnego rozkładu
{NH4Sc(BH4)4 + 4 LiCl} w temperaturze pokojowej (zacieniony wiersz) w porównaniu z zakładaną zawartością
próbki przed rozkładem i produktów zaproponowanych ścieżek rozkładu.

Zakładany skład próbki

zawartość Cl
[% wag.]

NH4Sc(BH4)4 + 4 LiCl

48,56

4,80

6,91

Stałe produkty rozkładu

49,33–49,58

4,84–4,94

4,40–4,58

Stałe produkty reakcji (20a) + 4 LiCl

48,91

4,83

6,26

Stałe produkty reakcji (20b) + 4 LiCl

54,70

0

4,66

50,65

3,38

5,78

Stałe produkty reakcji
„(20a) : (20b) = 7:3” + 4 LiCl

zawartość N zawartość H
[% wag.]
[% wag.]

Wyniki uzyskane na drodze analizy spaleniowej i tym razem pokazują pewne rozbieżności
z zakładanymi ścieżkami rozkładu. Tym razem zakładana zawartość chloru nie jest jednak tak
zawyżona, jak w przypadku związku itru. W dalszym ciągu widoczna jest jednak znaczna
zmiana stosunku azotu do wodoru. Warto porównać uzyskane eksperymentalnie wyniki z tymi
obliczonymi dla reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem (20a) – ilość chloru w próbce jest
tylko nieco większa, azotu jest dobrze opisana, natomiast wodoru niższa niż szacowana.
Prawdopodobnie, zaproponowanemu równaniu (20a) blisko do faktycznego przebiegu
rozkładu, a różnice tkwią w ilościach wydzielanego boru i wodoru.
Aby zidentyfikować produkty dalszych etapów rozkładu zbadałam strukturę próbek
wygrzanych do 80°C, 120°C oraz 140°C (Rysunek 30). Pierwsza z nich, poza LiCl, zawierała
odmianę polimorficzną β-LiSc(BH4)4, druga dwie odmiany – α i β, natomiast trzecia tylko
α-LiSc(BH4)4. W związku z tym, endotermiczny proces widoczny na krzywej DSC
w ok. 130°C można przypisać przemianie fazowej β→α. Co więcej, w trakcie
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przeprowadzanych badań okazało się, że odmiana β jest metastabilna w stosunku do odmiany α
i przemiana fazowa zachodzi powoli również wtedy, gdy niewygrzewane próbki są
przechowywane w temperaturze pokojowej. Skomplikowana natura procesu (złożony pik DSC)
może mieć związek z częściowym podstawieniem β-LiSc(BH4)4 chlorem, co zostało opisane
w podrozdziale IV.1.3. Oczekiwana przemiana fazowa β→α powinna być bowiem
pojedynczym pikiem endotermicznym. Związek ten musi jednak reagować z obecnym
w próbce LiBH4, aby możliwa była powrotna zamiana anionów Cl− na BH4−. W podobnej
temperaturze co ta przemiana, zachodzi także proces rozkładu z uwolnieniem wodoru
i borazyny, który również może tłumaczyć złożoność krzywej DSC.
Procesy, zachodzące powyżej temperatury 80°C, których następstwem jest sumaryczny spadek
masy o, w przeliczeniu, 13,6 g na mol NH4Sc(BH4)4, nie zostały zidentyfikowane ze względu
na amorficzną postać będących ich skutkiem produktów. Wyniki MS pokazują jedynie słabe
sygnały odpowiadające borazynie i wodorowi, jednakże ich intensywności są znacznie słabsze
niż w pierwszym etapie rozkładu, mimo że towarzyszący odpowiednim procesom spadek masy
jest znacznie większy.
W rozkładzie trzeciego ze związków, NH4Al(BH4)4, można wyróżnić trzy etapy (Rysunek 32).
Pierwszy z nich rozpoczyna się już w temperaturze pokojowej, podczas gdy maksymalna
szybkość utraty masy obserwowana jest w temperaturze 35°C, a więc niższej niż w dwóch
poprzednich próbkach. Podobnie jak w związku itru, pierwszy spadek masy, związany
z egzotermicznym procesem, odpowiada uwolnieniu ekwiwalentu masowego 4 cząsteczek H2
i w tym wypadku wynosi ok. 8,3 g na mol NH4Al(BH4)4. Zakładając roboczo, że LiCl nie ma
wpływu na rozkład NH4Al(BH4)4, równanie rozkładu można zapisać jako:
NH4Al(BH4)4 → {Al(BH4)3 x BN} + 4 H2,

(22)

gdzie {Al(BH4)3 x BN} stanowi nieznaną kombinację lub mieszaninę możliwych produktów.
Dodatkowych informacji o ścieżce rozkładu może dostarczyć analiza wydzielanych podczas
ogrzewania próbki gazów (Rysunek 33) i dyfrakcja rentgenowska próbki przechowywanej
w temperaturze pokojowej (Rysunek 34). Porównując widmo masowe otrzymane dla rozkładu
NH4Al(BH4)4 z widmami dla pozostałych związków widoczne są znaczne różnice. Przede
wszystkim borowodory BxHy są uwalniane dwuetapowo, co nie miało miejsca w omawianych
wcześniej rozkładach. Po drugie, nie jest widoczny sygnał prądu jonowego odpowiadający
wydzielaniu borazyny w dalszych etapach dekompozycji. Zamiast niej, w drugim etapie
rozkładu wydzielają się związki azotu i wodoru.
Na dyfraktogramie proszkowym próbki przechowywanej w temperaturze pokojowej widać co
prawda wyraźne refleksy zarówno odpowiadające LiCl, jak i nowej fazie krystalicznej
(Rysunek 34), jednak tożsamość produktu(-ów) nie została określona. Indeksowanie refleksów
pozwoliło na ustalenie dwóch możliwych jednoskośnych komórek elementarnych (Tabela 5).
Należy zaznaczyć, że przekształcenie drugiej z nich z niestandardowego ustawienia grupy
przestrzennej nr 14, czyli P21/n, do standardowego P21/c, skutkuje niemal takimi samymi
parametrami komórki jak pierwsze rozwiązanie.
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Rysunek 32. Krzywe TGA/DSC rozkładu termicznego NH4Al(BH4)4 wraz ze spadkami masy w poszczególnych
etapach rozkładu przeliczonymi na masę molową i % wag. borowodorku, prędkość ogrzewania 2°C/min. Szary
obszar w zakresie niskotemperaturowym obejmuje efekty brzegowe pomiaru.

Rysunek 33. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu NH4Al(BH4)4 – prądy jonowe dla odpowiednich
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 17 – H2O i NH3, 11, 24, 27 – B2H6, 30 – NxHy lub NH2BH2, 32 – O2, 45, 71 – NxHy.
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Rysunek 34. Dyfraktogram proszkowy dla próbki {NH4Al(BH4)4 + 4 LiCl} przechowywanej w temperaturze
pokojowej. Na górnym rysunku znajduje się pełny zakres kątowy, natomiast na dolnym, dla uwidocznienia
refleksów odpowiadających nowej fazie, jedynie zakres niskokątowy. Wartości intensywności zostały
znormalizowane względem najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Tabela 5. Parametry możliwych komórek elementarnych, w których krystalizuje produkt rozkładu {NH 4Al(BH4)4
+ 4LiCl} – wyniki indeksowania.

grupa
przestrzenna

a [Å]

b [Å]

c [Å]

β [°]

V [Å3]

P21/c

8,7840

13,3137

16,2906

119,9005

1651,59

P21/n

14,1477

13,3227

8,7911

92,7022

1655,16

Porównując objętości uzyskane na podstawie indeksowania z literaturowymi danymi dla
związków glinu, boru i azotu, można wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze, objętość na
cząsteczkę dla tego typu związków waha się od 186–189 Å3 dla Al(BH4)3∙NH3 do 346 Å3 dla
Al(BH4)3∙6NH3. Stechiometrii badanego przeze mnie borowodorku zdecydowanie bliżej do
pierwszego z tych związków, a V/Z w jego przypadku wynosi ok. 232 Å3. Dodatkowo, symetria
układu wymusza parzystą liczbę Z, więc najprawdopodobniej jest to Z = 8, dla którego V/Z
wynosiłoby w uzyskanych rozwiązaniach ok. 206 Å3. Zbliżoną wartość jednostkowej objętości
(210–212 Å3) wykazuje związek Al(BH4)3∙NH3BH3, którego dwie odmiany polimorficzne
krystalizują w układzie jednoskośnym, ale z Z = 4 [248]. Nie mniej, przewidywany produkt
rozkładu mógłby zawierać podobne rodzaje i grupy atomów.
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Spadek masy obserwowany w pomiarach TGA wyklucza obecność Al(BH4)3∙NH3BH3 lub jego
ekwiwalentu masowego jako jedynego produktu rozkładu. Różni się on od wyjściowego
borowodorku jedynie jedną cząsteczką wodoru, a nie czterema, na co wskazuje obserwowany
spadek masy. Możliwe jednak, że inne, być może nawet dominujące, ścieżki dekompozycji nie
prowadzą do powstania krystalicznych produktów.
Uzyskane wyniki, ze względu na brak jednoznacznej identyfikacji produktów rozkładu
postanowiłam zestawić z danymi uzyskanymi przez belgijską grupę [217]. W przeciwieństwie
do pracy Dovgaliuka i współpracowników [217], w widmie masowym nie zaobserwowałam
pików odpowiadających uwalnianiu amoniaku. Może się to wiązać z tym, że dla m/z = 16–18
widoczny jest wyraźny spadek sygnału związany z reakcją gazowych boranów ze wszelkimi
śladami wody w układzie pomiarowym. W pracy belgijskiej grupy sugerowanym produktem
rozkładu był Al(BH4)3∙NHBH, lecz jego struktury krystalicznej nie ustalono. Różnica między
tym związkiem, a produktem zgodnym z równaniem (22) to jedynie 2 atomy wodoru –
niewielka, jeśli uwzględnić możliwe w analizie danych grawimetrycznych błędy (związane
np. z nakładaniem się etapów rozkładu). Inny wynik tej grupy pokazał z kolei, że NH4Al(BH4)4
rozpuszczony w toluenie po pewnym czasie w temperaturze pokojowej rozkłada się
alternatywną ścieżką, tworząc m.in. Al(BH4)3 i [HAl(BH4)2], które nie pojawiają się w postaci
ciał stałych i nie są obserwowane w rozkładzie bez obecności rozpuszczalnika. Podczas
rozkładu moich próbek nie zaobserwowałam dużego spadku masy, który towarzyszyłby
uwolnieniu równoważnika wagowego Al(BH4)3 (ok. 71,5 g/mol), którego temperatura wrzenia
wynosi 44,5°C [274]. Próbki, które uległy pierwszemu etapowi rozkładu wystawione na
działanie powietrza uległy jednak eksplozji, co może świadczyć o obecności niewielkiej ilości
piroforycznego borowodorku glinu.
Na podstawie uzyskanych wyników, alternatywne dla rozkładu zgodnego z równaniem (22)
poboczne jego ścieżki, w których wydziela się również diboran można zapisać jako:
NH4[Al(BH4)4] → {HAl(BH4)2 x NH2BH2} + 1/2 B2H6 + 2 H2,

(23a)

NH4[Al(BH4)4] → {H2AlBH4 x NH2BH2} + B2H6 + H2.

(23b)

Mimo że wzory chemiczne zaproponowane dla produktów rozkładu moich próbek i tych
przedstawionych w literaturze są podobne, to różnią się ilością wydzielonego gazu.
Niewykluczone więc, że obecność LiCl w próbce ma wpływ na ścieżkę rozkładu, a być może
różnica w uzyskanych produktach rozkładu jest kwestią podstawienia pewnych atomów
atomami chloru.
Wyniki analizy spaleniowej pokazują, że proponowane równania (22), (23a) i (23b) zawyżają
ilość azotu i wodoru pozostałą w próbce po rozkładzie. Może się więc okazać, że nie są one
głównymi obserwowanymi ścieżkami, a w tej dominującej z próbki uwalniają się większe niż
założyłam ilości związków NxHy.
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Tabela 6. Wyniki elementarnej analizy spaleniowej próbki zawierającej produkty powolnego rozkładu
{NH4Al(BH4)4 + 4 LiCl} w temperaturze pokojowej (zacieniony wiersz) w porównaniu z zakładaną zawartością
próbki przed rozkładem i produktów zaproponowanej ścieżki rozkładu.

Zakładany skład próbki

zawartość Cl
[% wag.]

zawartość N zawartość H
[% wag.]
[% wag.]

NH4Al(BH4)4 + 4 LiCl

51,76

5,11

7,36

Stałe produkty rozkładu

54,23

5,01–5,06

3,88–3,94

Stałe produkty reakcji (22) + 4 LiCl

53,33

5,27

4,55

Stałe produkty reakcji (23a) + 4 LiCl

55,37

5,47

5,12

Stałe produkty reakcji (23b) + 4 LiCl

58,78

5,81

5,01

Drugi etap rozkładu, występujący w temperaturze powyżej 40°C, odpowiada dużo większemu
spadkowi masy niż pierwszy. Krzywa DSC sugeruje, że w obszarze tym zachodzą dwa niemal
równoległe procesy – endo- i egzotermiczny. W związku z tym krzywa TG również może być
złożeniem dwóch etapów rozkładu o różnej szybkości, co sugeruje obecność długiego „ogona”
w temperaturze powyżej 100°C. W związku z problemami z identyfikacją produktów
pierwszego etapu rozkładu, określenie dalszej ścieżki termolizy nie jest możliwe.
Ze względu na małą liczbę krystalicznych produktów rozkładu związków typu NH4M(BH4)4,
gdzie M = Y, Sc, Al, oraz złożoność zachodzących procesów, w których zanieczyszczenie
próbki mogło odgrywać znaczącą rolę, określenie szczegółowych ścieżek dekompozycji
badanych próbek okazało się być bardzo trudnym wyzwaniem. Zastosowane metody badawcze
nie pozwoliły w pełni potwierdzić tożsamości szczegółowych produktów rozkładu. Niemniej,
żaden z badanych borowodorków nie wykazuje zwiększonej w stosunku do NH4BH4
stabilności termicznej. Co więcej, temperatury rozkładu nie zależą stricte od promienia
jonowego M3+ – najwyższa spośród nich, czyli 53°C, jest obserwowana dla związku skandu,
którego promień jonowy jest mniejszy niż itru, a większy niż glinu.
1.3.

Charakterystyka produktu rozkładu NH4Sc(BH4)4 – β-LiSc(BH4)4

Początkowo podczas analizy wyników dyfrakcyjnych produktów rozkładu NH4Sc(BH4)4
w temperaturze pokojowej określiliśmy we współpracy z dr. Tomaszem Jaroniem, że nową fazą
obecną w próbce jest nowa odmiana polimorficzna LiSc(BH4)4. Odmiana ta krystalizuje
w tetragonalnej grupie przestrzennej I4/m (Rysunek 35 i Tabela 7). W komórce elementarnej
znajduje się 8 jednostek LiSc(BH4)4, co sprawia, że stosunek V/Z dla tej odmiany
polimorficznej (ok. 188 Å3) jest znacznie mniejszy niż dla dotychczas znanej odmiany α
(ok. 222 Å3). Lepsze upakowanie powoduje również zanik charakterystycznego dla odmiany α
układu warstwowego w kierunku osi c.
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Rysunek 35. Komórka elementarna β-LiSc(BH4)4. Kolorem jasnozielonym (całkowicie lub połowicznie
zamalowane duże atomy) oznaczono atomy Li, fioletowym – Sc, beżowym – H, ciemnozielonym – tetraedry BH4.

Tabela 7. Parametry komórki elementarnej produktu rozkładu NH4Sc(BH4)4 w temperaturze pokojowej, czyli
β-LiSc(BH4)4 [271], a jak się później okazało LiSc(BH4)4-xClx, x = 0,69 [275].

grupa
przestrzenna

a [Å]

c [Å]

V [Å3]

Z

V/Z [Å3]

I4/m

14,2842(4)

7,3758(2)

1504,96(8)

8

188,12(1)

W związku z tak dużą różnicą objętości odmiany polimorficznej β w porównaniu
z α-LiSc(BH4)4 postanowiłam przeprowadzić analizę kwantowomechaniczną obu struktur
krystalicznych. Chciałam ustalić przede wszystkim, czy uzyskana eksperymentalnie struktura
może być odtworzona obliczeniowo i postarać się ustalić źródło nieporządku atomów litu,
a także wyjaśnić anomalnie małą objętość komórki elementarnej β-LiSc(BH4)4. Jednocześnie,
obliczenia miały pomóc w określeniu względnej stabilności i przejść fazowych pomiędzy
odmianami polimorficznymi.
W ich toku okazało się jednak, że żaden ze zoptymalizowanych modeli utworzonych na
podstawie struktury β-LiSc(BH4)4 nie odpowiada uzyskanemu wzorowi dyfrakcyjnemu,
a podsieci Li/Sc nie przypominają tych uzyskanych w pozostałych odmianach polimorficznych.
Z tego względu, powtórzyłam udokładnienie struktury, biorąc pod uwagę ewentualne
podstawienie grup borowodorkowych chlorem, a więc za model startowy uznałam związek
o wzorze chemicznym LiSc(BH4)4-xClx. W udokładnieniu przyjęłam, że poszczególne
niezależne symetrycznie grupy BH4 są podstawione tą samą ilością chloru. Na podstawie
udokładnienia określiłam zawartość chloru jako x = 0,69. Porównanie udokładnienia Rietvelda
struktury bez podstawienia grup BH4 atomami chloru i z tym podstawieniem przedstawia
Rysunek 36. Różnica między parametrem udokładnienia Rietvelda wRp wynosiła 0,01% na
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korzyść uwzględnienia podstawienia (odpowiednio 0,98% i 0,97%). Jest to mała różnica, ale
częściowego podstawienia grup BH4 atomami chloru nie można wykluczyć.

Rysunek 36. Udokładnienia Rietvelda dla dyfraktogramu β-LiSc(BH4)4 bez uwzględnienia podstawienia grup BH4
chlorem (górny wykres) i z uwzględnieniem podstawienia (dolny wykres). Poza fazą badaną (beta) próbki
zawierają LiCl i α-LiSc(BH4)4 (alpha). Kolorem czarnym zostały wyrysowane dyfraktogramy eksperymentalne,
czerwonym – dyfraktogramy wygenerowane na podstawie udokładnienia, poniżej przedstawiono pozycje Bragga
dla odpowiednich faz i krzywą różnicową dyfraktogramów delta(Irel) w zależności od kąta 2θ wyrażonego w [°].
Dobra jakość dopasowania skutkuje niemal całkowitym nałożeniem się krzywej czerwonej na czarną.

Powstawanie tego typu podstawionego chlorem związku z NH4Sc(BH4)4 może przebiegać
analogicznie do równań (20a) i (21b), czyli:
NH4Sc(BH4)4 → Sc(BH4)3 + 4 H2 + a-BN,

(24a)

4-x Sc(BH4)3 + 3 LiCl → 3 LiSc(BH4)4-xClx + 1-x ScCl3,

(24b)

przy czym powyższy zapis jest jedynie formalnym opisem – etapy nie muszą być rozdzielone
i mogą zachodzić jednocześnie.
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Podstawiając uzyskaną z udokładnień struktury wartość uzyskuje się równanie:
3,31 Sc(BH4)3 + 3 LiCl → 3 LiSc(BH4)3,31Cl0,69 + 0,31 ScCl3.

(24c)

W tym wypadku zamiast mieszanego chlorku Li3x−3ScCl3x, jak w równaniu (20c), powstaje
ScCl3, jednak jego ilość jest 10 razy mniejsza niż głównego produktu. Dodatkowo, pozycje
refleksów odpowiadających obu tym fazom, a także obecnemu w próbce α-LiSc(BH4)4,
pokrywają się, co może być powodem, dla którego ScCl3 nie jest widoczny we wzorze
dyfrakcyjnym produktu rozkładu NH4Sc(BH4)4.
Szczegółowe porównanie parametrów komórek elementarnych wszystkich odmian
polimorficznych LiSc(BH4)4 znajduje się w rozdziale IV.3.1, natomiast wyniki obliczeń
kwantowomechanicznych będących podstawą założenia dotyczącego podstawienia grup
borowodorkowych chlorem w rozdziale IV.3.3.
2. Pochodne borowodorku skandu MSc(BH4)4, M = Rb, Cs, γ-Li
Związki chemiczne przedstawione w tym rozdziale są brakującymi elementami w rodzinie
pochodnych borowodorku skandu z jednowartościowym kationem metalicznym. Według mojej
wiedzy nie zostały one wcześniej zsyntetyzowane przez inne grupy badawcze. Co więcej,
uzyskałam je w formie pozbawionej chlorku – co nie było wcześniej uzyskane dla żadnej znanej
pochodnej typu MSc(BH4)4. Zastosowanie dwóch metod syntezy dla M = Rb i Cs pozwoliło
mi na porównanie ścieżek rozkładu tych związków w postaci czystej i zanieczyszczonej LiCl
oraz ocenę wpływu chlorku litu na ich rozkład. Opisane w tym rozdziale wyniki posłużyły jako
podstawa oryginalnej publikacji naukowej [276].
2.1.

Synteza

Synteza związków przedstawianych w tym rozdziale była wykonywana przy użyciu
rozpuszczalnika – (CH3)2S, DMS, zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale III.3.
Pierwotnym założeniem przeprowadzanej przeze mnie syntezy było otrzymanie tą metodą
borowodorku skandu Sc(BH4)3 według równania:
ScCl3 + 3 MBH4 → Sc(BH4)3 + 3 MCl,

(25)

gdzie M = Li, Rb lub Cs. Powyższe równanie uzasadnia zastosowany podczas syntezy stosunek
molowy ScCl3 do MBH4, który był równy w przybliżeniu 1:3, z niewielkim molowym
nadmiarem borowodorku metalu, rzędu 2%. Reagenty były umieszczane w jednym ramieniu
reaktora wraz z rozpuszczalnikiem, mieszane przez kilka dni, a następnie powstała mieszanina
była kilkukrotnie ekstrahowana.
Jak się okazało na podstawie przeprowadzonej charakterystyki, reakcje dla M = Rb i Cs nie
przebiegały zgodnie z równaniem (25), a w sposób następujący:
ScCl3 + 3 MBH4 → 1/2 MSc(BH4)4 + MBH4 + 1/2 M3ScCl6,

(26a)
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przy czym MSc(BH4)4 znajdował się przede wszystkim po stronie A reaktora (produkt
rozpuszczalny w DMS), a pozostałe produkty po stronie B (strona substratów i produktów
nierozpuszczalnych w DMS). Jak widać, a co potwierdziła analiza wyników dyfrakcyjnych,
pomijając nieprzereagowaną część MBH4, faktyczne równanie zachodzącej reakcji można
przedstawić jako:
ScCl3 + 2 MBH4 → 1/2 MSc(BH4)4 + 1/2 M3ScCl6.

(26b)

Uzyskane mieszane chlorki typu M3ScCl6 są nieopisywanymi wcześniej związkami, a ich
charakterystyka strukturalna została przedstawiona w rozdziale IV.2.4.
W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych w literaturze reakcji syntezy borowodorków
prostych [207,277–280] podczas syntezy borowodorków mieszanych do pozbycia się
rozpuszczalnika nie było konieczne podgrzewanie próbek do wysokich temperatur.
Niewątpliwie wpływ na to ma otoczenie twardego centrum Sc3+ w bardziej złożonych anionach
[Sc(BH4)4]−, przez co wiązanie z miękkim (w sensie Pearsona) donorem siarkowym obecnym
w cząsteczkach rozpuszczalnika nie jest energetycznie preferowane.
Synteza zgodnie z równaniem (25) dla M = Li również nie przebiegła według zakładanej
ścieżki. Jedynym produktem krystalicznym po stronie A reaktora był czysty LiSc(BH4)4,
podobnie jak dla innych próbek, natomiast we wzorze dyfrakcyjnym produktów ze strony B
widoczne są refleksy odpowiadające LiCl, LiSc(BH4)4, jak również kilka nieznanych refleksów
o bardzo niskiej intensywności. Wobec tego, rzeczywiste równanie zachodzącej syntezy można
zapisać jako:
ScCl3 + 3 LiBH4 → 3/4 LiSc(BH4)4 + 9/4 LiCl + 1/4 ScCl3,

(27)

a więc identyczne jak w wypadku mechanochemicznej syntezy przy stosunku substratów 1:3
[233]. Brak refleksów pochodzących od ScCl3 może świadczyć o jego amorficznej postaci,
natomiast obecność refleksów od LiSc(BH4)4 po obu stronach reaktora – o niecałkowitym
rozpuszczeniu borowodorku w DMS podczas ekstrakcji. Mimo że uzyskany borowodorek
litowo-skandowy był już niejednokrotnie opisywany w literaturze, synteza z użyciem DMS
przyniosła ciekawy i niespodziewany rezultat. Jeden z etapów ekstrakcji przeprowadziłam
powoli, nie przyspieszając destylacji DMS przy pomocy ciekłego azotu. Dzięki temu, udało się
uzyskać monokryształy produktu, które po zbadaniu za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej
okazały się być nową odmianą polimorficzną γ-LiSc(BH4)4. Uzyskanie monokryształów dla
pozostałych, syntetyzowanych przeze mnie borowodorków typu MSc(BH4)4 nie powiodło się.
Dla M = Cs powstał co prawda osad przypominający szron, ale na tyle niestabilny, że
przeprowadzenie pomiarów dyfrakcyjnych nie było możliwe.
Dla porównania wyników uzyskanych dla borowodorków skandu z innymi znanymi
borowodorkami mieszanymi, przeprowadziłam analogiczną reakcję, stosując stosunek
substratów 3:1 zgodnie z równaniem (25), chcąc uzyskać RbY(BH4)4 w czystej postaci.
Zachowanie itru w środowisku borowodorkowym kontrastuje jednak znacznie z zachowaniem
skandu, gdyż w tym wypadku po stronie A reaktora uzyskałam solwat Y(BH4)3∙DMS. Po
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stronie B, analogicznie do reakcji ze skandem znalazły się nieprzereagowany RbBH4
i ht-Rb3YCl6, krystalizujący w grupie Fm3̅m. Różnice w produktach reakcji wynikają z istotnej
kwasowości Lewisa hipotetycznego Sc(BH4)3, który mógłby tworzyć się in situ w czasie reakcji
i wiązać dodatkowe grupy borowodorkowe tworząc borowodorki mieszane MSc(BH4)4.
Kwasowość Lewisa Y(BH4)3 jest dużo mniejsza, a jon Y3+ bardziej miękki, co skutkuje
koordynacją DMS.
Synteza porównawcza, czyli wysokoenergetyczne mielenie, była przeprowadzana podobnie do
tej stosowanej dla opisywanych powyżej związków typu NH4M(BH4)4 – równanie (18),
stosując jednak inny stosunek substratów borowodorkowych do chlorkowych, a więc zgodnie
z równaniem:
ScCl3 + MBH4 + 3 LiBH4 → MSc(BH4)4 + 3 LiCl,

(28)

gdzie M = Rb, Cs. Czas mielenia to dla obu próbek 60 min (12 x 5 min). Także tym razem
zastosowałam 5% nadmiar molowy LiBH4.
W tym wypadku zamiast mieszanych chlorków metali, w reakcji jako jedyny produkt uboczny
powstaje LiCl. Identyczna sytuacja występuje podczas analogicznej syntezy LiSc(BH4)4
niezależnie od stosunku użytych substratów [228,281]. Jednak podczas podobnej
mechanochemicznej syntezy MSc(BH4)4, M = Na, K, w zależności od stosunku użytych
substratów ScCl3 i MBH4, jako produkty uboczne powstawały w różnej ilości chlorki typu
M3ScCl6 [229,230].
Dla zwiększenia czytelności analizy uzyskanych próbek, w dalszej części tekstu,
a w szczególności w podrozdziale IV.2.2.c, stosować będę niekiedy oznaczenia:
•
•

2.2.
a.

RbSc-rozp./CsSc-rozp. dla borowodorków otrzymanych zgodnie z równaniem (26a),
a więc w czystej postaci,
RbSc-miel./CsSc-miel. dla borowodorków otrzymanych zgodnie z równaniem (28),
a więc zanieczyszczonych LiCl.
Charakterystyka fizykochemiczna MSc(BH4)4, M = Rb, Cs
Dyfrakcja rentgenowska

Wyniki proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej pokazały, że uzyskane dwoma metodami związki
typu MSc(BH4)4 nie różnią się strukturą krystaliczną, a jedyna różnica we wzorze
dyfrakcyjnym odpowiadających sobie próbek to obecność refleksów odpowiadających
produktowi pośredniemu LiCl (Rysunek 37 i Rysunek 38). Do rozwiązania struktur
krystalicznych używałam wyników dyfrakcyjnych uzyskanych dla próbek otrzymanych na
drodze syntezy w środowisku rozpuszczalnika ze względu na ich czystość oraz mniejszą
szerokość refleksów, co ma związek z obecnością większych krystalitów.
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Rysunek 37. Dyfraktogramy proszkowe próbek RbSc(BH4)4 uzyskanych poprzez wysokoenergetyczne mielenie
i w środowisku rozpuszczalnika, a także produktów ubocznych reakcji ze strony B reaktora wraz
z dyfraktogramami referencyjnymi LiCl i RbBH4. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem
najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Rysunek 38. Dyfraktogramy proszkowe próbek CsSc(BH4)4 uzyskanych poprzez wysokoenergetyczne mielenie
i w środowisku rozpuszczalnika, a także produktów ubocznych reakcji ze strony B reaktora wraz
z dyfraktogramami referencyjnymi LiCl i CsBH4. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem
najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

RbSc(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej Pbcm układu rombowego (Rysunek 39
i Tabela 8). Struktura ta wykazuje pewne podobieństwa w ułożeniu atomów w komórce ze
znanymi wcześniej NaSc(BH4)4 [229] i KSc(BH4)4 [230], ze względu na ich arystotypy, jednak
nie można ich uznać za izostrukturalne patrząc na koordynację jonów. W RbSc(BH4)4 kationy
Rb+ i aniony [Sc(BH4)4]− będące najbliższymi sąsiadami (odległości Rb–Sc równe 4,487(4) Å)
układają się na przemian w linię zygzakowatą wzdłuż osi c. Biorąc pod uwagę również dalszych
sąsiadów (odległości 5,374–5,512(4) Å), sześć kationów tworzy graniastosłupy trójkątne wokół
atomów skandu będących środkami anionów (Rysunek 40). W przeciwieństwie do
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graniastosłupów Sc–Na6 w NaSc(BH4)4, te w związku rubidu, ze względu na swoją
nieregularność, nie zawierają w sobie wszystkich grup BH4−.
CsSc(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej P21/c układu jednoskośnego (Rysunek 39
i Tabela 8), a jego struktura wykazuje podobieństwa ze strukturą monacytu – CePO4 [282].
Mimo że P21/c to ta sama grupa przestrzenna, w której krystalizuje NH4Sc(BH4)4, struktury te
różnią się od siebie sposobem koordynacji jonów. W pochodnej cezowej jony mają za
najbliższych sąsiadów trzy przeciwjony (odległości Cs–Sc 4,788(11)–4,993(7) Å) i wszystkie
cztery leżą we wspólnej płaszczyźnie. Biorąc pod uwagę również dalszych sąsiadów
(5,685–5,787(8) Å) kationy Cs+ układają się w nieregularny oktaedr wokół anionów
[Sc(BH4)4]− i odwrotnie (Rysunek 40). Ponownie nie wszystkie grupy BH4− znajdują się
wewnątrz oktaedrów zbudowanych na bazie kationów.

Rysunek 39. Komórki elementarne RbSc(BH4)4 (po lewej stronie) i CsSc(BH4)4 (po prawej stronie). Atomy Rb i Cs
zostały oznaczone odpowiednio kolorami różowym i niebieskim, Sc –fioletowym, tetraedry BH4−– zielonym.

Rysunek 40. Wielościany koordynacyjne kationów Rb+/Cs+ wokół anionów [Sc(BH4)4] − – graniastosłupy trójkątne
w wypadku Rb+ (po lewej), nieregularne oktaedry w wypadku Cs+ (po prawej). Atomy Rb i Cs zostały oznaczone
odpowiednio kolorami różowym i niebieskim, Sc –fioletowym, B – zielonym, H – kremowym.
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Tabela 8. Parametry komórek elementarnych i wybrane odległości międzyatomowe dla związków MSc(BH4)4,
M = Rb, Cs wraz z parametrem udokładnienia Rietvelda (wRp).
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RbSc(BH4)4

CsSc(BH4)4

grupa przestrzenna

Pbcm

P21/c

wRp [%]

1,23

1,17

Z

4

4

a [Å]

7,6514(10)

9,587(2)

b [Å]

11,1821(14)

10,727(3)

c [Å]

11,2443(14)

12,228(3)

β [°]

90

126,351(3)

V [Å3]

962,1(2)

1012,8(5)

V/Z [Å3]

240,525

253,2

promień jonowy M+[pm]

166

181

Sc–H [Å]

2,255(8)

2,202(7)

M–Sc [Å]

4,487(4);
5,374–5,512(4)

4,788(11)–4,993(7);
5,685–5,787(8)

Sc–B [Å]

2,360(8)

2,300(3)

M–B [Å]

3,494(7)–3,806(6)

3,630(8)–4,165(11)

Rysunek 41. Udokładnienia Rietvelda dla próbek zawierających RbSc(BH4)4 (górny wykres) i CsSc(BH4)4 (dolny
wykres). Kolorem czarnym zostały wyrysowane dyfraktogramy eksperymentalne, czerwonym – dyfraktogramy
wygenerowane na podstawie udokładnienia, poniżej przedstawiono pozycje Bragga dla odpowiednich faz i krzywą
różnicową dyfraktogramów delta(Irel) w zależności od kąta 2θ wyrażonego w [°]. Dobra jakość dopasowania
skutkuje niemal całkowitym nałożeniem się krzywej czerwonej na czarną.

b.

Spektroskopia w podczerwieni

Widma FTIR otrzymanych związków MSc(BH4)4, M = Rb, Cs wykazują cechy
charakterystyczne dla innych borowodorków mieszanych, a w szczególności tych dla M = Li,
Na, K [283] oraz MY(BH4)4, M = Rb, Cs [204]. W zakresie pasm odpowiadających drganiom
zginającym H-B-H (1100–1300 cm−1) widoczne są wyraźnie dwa pasma dla liczb falowych
ok. 1111 i 1185 cm−1, natomiast w obszarze drgań rozciągających B-H (2100–2600 cm−1)
można zaobserwować charakterystyczny układ pasm z dwoma szczególnymi – przy ok. 2494
i 2235 cm−1. Pierwsze z wymienionych drgań rozciągających odpowiada wiązaniom B–Ht,
natomiast drugie – wiązaniom B–Hb. Różnica między tymi dwoma typami atomów wodoru to
ich uczestnictwo w trójkleszczowej koordynacji centralnego jonu Sc3+ – atomy Ht nie
uczestniczą w niej w przeciwieństwie do atomów Hb [167]. Co więcej, w próbkach nie są
widoczne żadne znaczące zanieczyszczenia, poza śladami DMS i artefaktami wynikającymi
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z błędów kompensacji tła (w szczególności przy 1385 cm−1). Fakt ten potwierdza założenie, że
metoda syntezy w obecności DMS doprowadziła do powstania czystych produktów,
borowodorków mieszanych MSc(BH4)4, M = Rb, Cs.

Rysunek 42. Widma FTIR CsSc(BH4)4 otrzymanego za pomocą mechanochemicznego mielenia i syntezy przy
użyciu rozpuszczalnika wraz widmem produktów nierozpuszczalnych w DMS (strona B reaktora). Symbolem X
oznaczone są błędy kompensacji tła, symbolem * pasmo odpowiadające wodzie zaadsorbowanej przez KBr –
materiał pastylki. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego pasma
w poszczególnych widmach.

Rysunek 43. Widma FTIR RbSc(BH4)4 otrzymanego za pomocą mechanochemicznego mielenia i syntezy przy
użyciu rozpuszczalnika wraz widmem produktów nierozpuszczalnych w DMS (strona B reaktora). Symbolem X
oznaczone są błędy kompensacji tła. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego
pasma w poszczególnych widmach.
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c.

Rozkład termiczny - porównanie ścieżek rozkładu

Ze względu na to, że rozkład termiczny pochodnych borowodorku skandu typu MSc(BH4)4 był
dotąd badany tylko dla próbek otrzymywanych mechanochemicznie, nieznany był do tej pory
wpływ chlorków metali na ścieżkę rozkładu borowodorku. Co więcej, w próbkach znajdowało
się faktycznie tylko 18–40% wagowych MSc(BH4)4 dla M = Li–K, co przekładało się na niską
masową pojemność wodoru. Z tych względów postanowiłam zbadać i porównać rozkład
otrzymanych przeze mnie obydwiema metodami związków (M = Rb, Cs). Próbki uzyskane
obydwiema metodami były badane w zakresie od temperatury pokojowej do 650°C.
Czysty RbSc(BH4)4, uzyskany zgodnie z równaniem (26a), zawiera 8,5% wag. wodoru,
natomiast ten otrzymany mechanochemicznie zgodnie z równaniem (28), zanieczyszczony
w ok. 40% chlorkiem, zaledwie ok. 5,1% wag. W dalszej analizie próbek MSc-miel. zawartość
H2 przeliczana jest proporcjonalnie na masę czystego borowodorku zgodną ze stechiometrią
równania (28), zakładając, że spadek masy pochodzi jedynie od rozkładu borowodorku.
Biorąc pod uwagę te wartości, można powiedzieć, że niemal cały wodór (8,4% wag.) zostaje
uwolniony z próbki RbSc-miel. w czasie jednoetapowego procesu zachodzącego
w temperaturze ok. 220°C (Rysunek 44). Analiza dyfrakcyjna próbki wygrzanej i ochłodzonej
do temperatury pokojowej wskazała na obecność chlorków – LiCl oraz RbLiCl2 (Rysunek 45).
Teoretyczna analiza rozkładu termicznego LiSc(BH4)4 opisana w pracy Kima i in. [233]
wskazuje na powstanie LiH, ScB2 i ScB12, jednak ta ścieżka nie uwzględnia zanieczyszczenia
chlorkami jako czynnika mającego wpływ na otrzymane produkty. Z drugiej strony, Černý i in.
w swoich pracach dotyczących MSc(BH4)4, M = Na i K [229,230] piszą o amorficznych
borkach skandu ScBx i borze jako jednych z produktów rozkładu borowodorków. Borki
(głównie di- lub tetra-) jako produkty rozkładu borowodorków są spotykane również
w przypadku związków ziem rzadkich [188]. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki
termograwimetryczne i dyfrakcyjne, a także przewidywane ścieżki rozkładu innych związków
typu MSc(BH4)4, równanie reakcji rozkładu próbki RbSc-miel. można zapisać w postaci:
RbSc(BH4)4 + 3 LiCl → RbLiCl2 + LiCl + 15/2 H2 + ScBx + (4-x) B + LiH.

(29)

Obecność w równaniu produktów innych niż chlorki, ze względu na brak krystaliczności, nie
została potwierdzona i bazuje na ścieżkach opisywanych w literaturze.
Na krzywej DSC (Rysunek 44) można zaobserwować trzy istotne procesy endotermiczne.
Pierwszy z nich, w temperaturze ok. 159°C, nie jest związany ze spadkiem masy, co oznacza,
że wiąże się z topnieniem lub przejściem fazowym w ciele stałym. W nieco wyższej
temperaturze na widmie masowym wydzielanych gazów widoczne są słabe sygnały
pochodzące najpewniej od resztek organicznych zanieczyszczeń stosowanych substratów.
Główny etap rozkładu termicznego, związany z utratą masy, jest obserwowany w postaci
dwóch pików na krzywej DSC z maksimami w 232°C i 238°C. Wyniki spektroskopii mas
wydzielanych gazów (Rysunek 46) pokazują, że znacznemu spadkowi masy towarzyszy przede
wszystkim uwalnianie wodoru, zanieczyszczonego w niewielkiej ilości boranami BxHy
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(sygnały prądu jonowego są w ich wypadkach przynajmniej rząd wielkości mniejsze niż dla
H2). Ostatni pik DSC, z maksimum w temperaturze ok. 286°C, może być przypisany tworzeniu
ostatecznego produktu rozkładu – mieszanego chlorku, jako że nie towarzyszy mu żaden
znaczny spadek masy, a analiza MS pokazuje jedynie bardzo słabe sygnały odpowiadające
jonom BHx.

Rysunek 44. Krzywe TG/DSC dla próbek RbSc(BH4)4 otrzymanych na drodze syntezy mechanochemicznej
(fioletowe) i z użyciem rozpuszczalnika (żółte). Szary obszar w zakresie niskotemperaturowym obejmuje efekty
brzegowe pomiaru.

Rysunek 45. Dyfraktogramy proszkowe próbek RbSc-rozp i RbSc-miel ogrzanych odpowiednio do 450°C i 650°C,
a następnie schłodzonych, wraz z dyfraktogramami referencyjnymi LiCl, RbLiCl2 oraz RbBH4. Wartości
intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.
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Rysunek 46. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu próbki RbSc-miel. – prądy jonowe dla odpowiednich
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 15, 16 – BHx, 17 – H2O, 43, 44, 59 – resztki organicznych zanieczyszczeń substratów.

Rozkład próbki RbSc-rozp. nieco różni się od tego opisanego powyżej (Rysunek 44). Jeszcze
przed pierwszym z opisanych wyżej efektów, w temperaturze 147°C, pojawia się ramię piku
(ang. shoulder), które odpowiada odparowaniu z próbki resztek zaokludowanego DMS, co
potwierdzają wyniki MS wydzielanych gazów (Rysunek 47). Ponownie, głównemu etapowi
rozkładu w ok. 237°C towarzyszy emisja H2 zanieczyszczonego nieco boranami BxHy. Tym
razem podczas znacznego ubytku masy zaobserwować można na krzywej DSC sygnały
świadczące o serii egzo- i endotermicznych procesów. Trzeci z opisanych dla próbki
RbSc-miel. procesów nie jest tu widoczny, co potwierdza tezę o jego związku z formowaniem
się chlorku. Próbka RbSc-rozp. ogrzana do 450°C zawiera krystaliczny RbBH4 (Rysunek 45),
który rozkłada się w temperaturze powyżej 500°C, co można zaobserwować na krzywej TGA
jako drugi wyraźny spadek masy. Poza widocznym w wynikach MS uwalnianiem wodoru,
z próbki stopniowo paruje metaliczny Rb (temperatura wrzenia 688°C), co wiąże się ze
spadkiem sygnałów MS odpowiadających H2O i O2 (Rysunek 47), czyli reagującym z metalem
zanieczyszczeniom gazu wypełniającego komorę termograwimetru, i obserwowanym bardzo
dużym spadkiem masy próbki. Warto zaznaczyć, że temperatura rozkładu RbBH4, ok. 500°C,
jest w tym wypadku znacznie niższa niż dotychczas pojawiająca się w literaturze wartość 600°C
[173,284]. Najprawdopodobniej bogate w bor produkty rozkładu działają tu jak katalizatory
rozkładu.
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Rysunek 47. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu próbki RbSc-rozp. – prądy jonowe dla wybranych
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 15, 16 – BHx, 16, 18 – H2O, 13, 27, 28 – B2H6, 32 – H2O, 35, 62 – DMS, 43, 44, 59 – resztki organicznych
zanieczyszczeń substratów.

Ścieżkę rozkładu RbSc(BH4)4 w próbce RbSc-rozp. przed ostatnim etapem widocznym
w pomiarach można zapisać jako:
RbSc(BH4)4 → RbBH4 + 6 H2 + B + ScB2,

(30a)

jednakże w tym wypadku spadek masy wynosiłby 6,4% wag., co w połączeniu
z obserwowanymi 7,8% sugeruje alternatywną ścieżkę, która przebiega w mniejszym stopniu:
RbSc(BH4)4 → RbBH4 + 9/2 H2 + 1/2 B2H6 + ScB2,

(30b)

a w której ubytek masy jest równy 12,1% wagowego. Przeliczając odpowiednie wartości,
uzyskany stosunek molowy ścieżek zgodnych z równaniami (30a) i (30b) wynosi ok. 3:1.
Rozkład próbek zawierających CsSc(BH4)4 w wielu aspektach przypomina powyżej opisany
rozkład próbek RbSc(BH4)4. Próbka CsSc-miel. zgodnie z równaniem (28) zawiera 34,9% wag.
LiCl oraz zaledwie 4,4% wag. wodoru, co w porównaniu z 6,8% wag. H2 dla próbki CsSc-rozp.
jest wartością dość niską.
Spadek masy w jedynym etapie, który można zaobserwować na krzywej TG wynosi 4,2%
(Rysunek 48), co odpowiada ubytkowi 15,4 g/mol borowodorku. Wyniki dyfrakcji
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rentgenowskiej próbki CsSc-miel. wygrzanej do 650°C pokazały obecność CsLi2Cl3 jako
jedynego krystalicznego produktu (Rysunek 49). Dodając do tych danych wyniki analizy MS
wydzielanych gazów (Rysunek 50), które wskazują przede wszystkim na wodór,
zanieczyszczony w niewielkim stopniu związkami BxHy, równanie rozkładu próbki Cs-Sc-miel.
można zapisać jako:
CsSc(BH4)4 + 3 LiCl → CsLi2Cl3 + 15/2 H2 + ScBx + (4-x) B +LiH.

(31)

Postać ta jest analogiczna do równania (29) dla próbki RbSc-miel. Na krzywej DSC widoczne
są trzy główne procesy endotermiczne. Pierwszy z nich, z maksimum w 207°C, odpowiada
topnieniu próbki lub przemianie polimorficznej CsSc(BH4)4. Drugi, z maksimum w ok. 238°C,
jest związany z ubytkiem masy, a więc uwolnieniem wodoru. Od razu po głównym etapie
spadku masy, można dostrzec pik DSC w 259°C będący prawdopodobnie skutkiem tworzenia
się trójskładnikowego chlorku.

Rysunek 48. Krzywe TGA/DSC dla próbek CsSc(BH4)4 otrzymanych na drodze syntezy mechanochemicznej
(fioletowe) i z użyciem rozpuszczalnika (żółte). Szary obszar w zakresie niskich temperatur obejmuje efekty
brzegowe pomiaru.
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Rysunek 49. Dyfraktogramy proszkowe próbek CsSc-rozp i CsSc-miel ogrzanych odpowiednio do 400°C i 650°C,
a następnie schłodzonych, wraz z dyfraktogramami referencyjnymi CsLi2Cl3 oraz CsBH4. Wartości intensywności
zostały znormalizowane względem najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Rysunek 50. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu próbki CsSc-miel. – prądy jonowe dla odpowiednich
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 15 – BHx, 45, 58 – resztki organicznych zanieczyszczeń substratów.
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Rozkład próbki CsSc-rozp. zachodzi podobnie do opisanych powyżej próbek (Rysunek 48).
Pierwszy krok rozkładu przypomina ten dla próbki CsSc-miel. Główna różnica to kształt
drugiego piku DSC, który to tym razem nie rozciąga się w stronę wyższych temperatur, jak
było to widoczne dla próbki CsSc-miel., a jest wyraźnie pojedynczym pikiem. Pik ten
odpowiada głównemu etapowi rozkładu, w którym spadek masy wynosi 5,5% wag. Wyniki
spektroskopii masowej w tym zakresie temperaturowym pokazują, jak w poprzednich
przypadkach, wydzielanie H2 zanieczyszczonego w niewielkim stopniu (sygnały prądowe dwa
rzędy wielkości mniejsze) resztkami DMS pozostałego w próbce oraz związkami typu B xHy
(Rysunek 51). Jedynym krystalicznym produktem rozkładu jest CsBH4 (Rysunek 49), a więc
równanie pierwszego etapu rozkładu można zapisać jako:
CsSc(BH4)4 → CsBH4 + 6 H2 + B + ScB2.

(32a)

Rysunek 51. Widmo masowe gazowych produktów rozkładu próbki CsSc-rozp. – prądy jonowe dla odpowiednich
wartości m/z zostały przedstawione różnymi kolorami zgodnie z legendą, odpowiadają one następującym gazom:
2 – H2, 15, 16 – BHx, 16, 18 – H2O, 13 – B2H6, 32 – H2O, 62 – DMS, 31, 43, 44, 59 – resztki organicznych
zanieczyszczeń substratów.

99

W rozkładzie zgodnym z zaproponowanym równaniem spadek masy wynosiłby 5,1% wag.,
a więc nieco mniej niż zaobserwowana wartość. W związku z tym, przypuszczalnie istnieje
równoległa, choć drugorzędna ścieżka rozkładu:
CsSc(BH4)4 → CsBH4 + 9/2 H2 + 1/2 B2H6 + ScB2,

(32b)

w której spadek masy wynosi 11,3% wag., a która dodatkowo uzasadnia obecność BxHy
w wydzielanych gazach. Na podstawie porównania oczekiwanego spadku masy z tymi
uzyskiwanymi w obu powyższych równaniach można określić, że stosunek molowy
poszczególnych ścieżek wynosi ok. 47:3.
Drugi etap rozkładu termicznego można zaobserwować w temperaturze ok. 422°C. Odpowiada
on rozkładowi CsBH4 na pojedyncze pierwiastki. Tak jak w wypadku związku rubidu
temperatura tego procesu jest znacznie niższa niż wartość 660°C pojawiająca się do tej pory
w literaturze [173,284], co może mieć związek z katalizą rozkładu związkami boru. Stopniowo
parujący z próbki cez (temperatura wrzenia 671°C) powoduje rozciągnięty w czasie, a więc
i temperaturze, znaczny spadek masy próbki, a także widoczne spadki sygnałów MS
odpowiadających m.in. H2O i O2, będących zanieczyszczeniami gazu ochronnego
wypełniającego aparaturę (Rysunek 51).
Porównując rozkład termiczny wszystkich znanych związków typu MSc(BH4)4 można
zaobserwować zarówno pewne podobieństwa, jak i różnice. Przede wszystkim, główny etap
spadku masy dla M = Rb, Cs następuje w temperaturach o ok. 20–30°C wyższych niż dla
analogów zawierających lżejsze metale, M = Li–K [229,230]. Oznacza to podwyższoną
stabilność termiczną i termodynamiczną, co ma związek z większą zasadowością Lewisa
odpowiednich borowodorków prostych MBH4 (Cs > Rb >> K > Na > Li) [173]. Jednocześnie
temperatura topnienia pochodnej cezowej jest o ok. 50°C wyższa od pozostałych.
Wśród podobieństw wymienić należy wspominane wcześniej ramię piku DSC powyżej
temperatury rozkładu, które widoczne jest we wszystkich badanych próbkach zawierających
chlorki. Poszerzenie to nie jest widoczne w rozkładzie próbek czystych borowodorków
(Rysunek 44 i Rysunek 48), co wskazuje na jego związek z obecnością zanieczyszczenia
i tworzeniem się mieszanych chlorków. Ponownie wybrzmiewa więc fakt, że chlorki nie są
w tych układach „martwą masą”, lecz w czasie ogrzewania i topienia mogą wchodzić w reakcje
z borowodorkami. Podobne cechy można zaobserwować w krzywych DSC dla serii
borowodorków itru MY(BH4)4, M = K, Rb, Cs, choć tworzenie się dwumetalicznych chlorków
nie było w ich przypadku rozważane [204,243].
2.3.

Charakterystyka strukturalna XRD dla γ-LiSc(BH4)4

Uzyskany na skutek powolnego odparowania DMS monokryształ LiSc(BH4)4 został poddany
pomiarom dyfrakcji rentgenowskiej przez dr. Przemysława Malinowskiego. Rozwiązał on
również strukturę nowo otrzymanej odmiany polimorficznej γ-LiSc(BH4)4. Przedyskutuję ją
tutaj dla porównania z pozostałymi odmianami polimorficznymi, w szczególności
α-LiSc(BH4)4.
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Odmiana γ-LiSc(BH4)4 krystalizuje w grupie przestrzennej P4̅ 3m układu regularnego. Ułożenie
atomów, jak również wymiary komórki elementarnej przypominają dwukrotnie zredukowaną
komórkę α-LiSc(BH4)4 (Rysunek 52 i Tabela 9). Struktura charakteryzuje się dużym
nieporządkiem substytucyjnym atomów litu - ich liczba jest potrojona, a położenia takie same
w każdym z kierunków, tzn. po środku każdej krawędzi komórki elementarnej, z obsadzeniem
wynoszącym ⅓.
Cztery atomy boru znajdują się w odległości 2,29 Å od atomu skandu i tworzą wokół niego
tetraedr – taka koordynacja jest dość typowa dla układów borowodorkowych. Trzy atomy litu
znajdują się w odległości 4,25 Å od centralnego atomu skandu. Odpowiednio dobierając
czwórki atomów litu spośród pozycji powielonych przez translacje, stworzyć można, podobnie
jak w przypadku atomów boru, tetraedry okalające atom skandu.
Nieporządek atomów litu obserwowany jest również w literaturowej strukturze α-LiSc(BH4)4
i wynikać może po części z mobilności jonów Li+. Drugą przyczyną nieporządku może być
fakt, że ustalona komórka jest kombinacją kilku podobnych komórek, które różnią się
względnym położeniem atomów litu i grup BH4−.

Rysunek 52. Komórki elementarne dwóch odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 – po lewej stronie γ, po prawej
stronie α. Kolorem fioletowym oznaczono atomy Sc, (pół)jasnozielonym – Li, ciemnozielonym –B, beżowym – H.

Tabela 9. Parametry komórek elementarnych dwóch odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 – α- i γ-.

odmiana
grupa
polimorficzna przestrzenna

a [Å]

c [Å]

V [Å3]

Z

V/Z [Å3]

α

P4̅ 2c

6,0759

12,0338

444,25

2

222,13

γ

P4̅ 3m

6,0050

6,0050

216,54

1

216,54

Podobieństwa pomiędzy dwoma wymienionymi odmianami polimorficznymi były kolejnym
powodem, dla którego zdecydowałam się przeprowadzić obliczenia kwantowomechaniczne.
Chciałam w ten sposób dowiedzieć się, czy różnice w strukturze wynikają ze zbyt słabej jakości
danych dyfrakcyjnych, czy faktycznie mam do czynienia z dwoma różnymi strukturami
krystalicznymi, a także z czego wynika tak duży ich nieporządek. Miałam nadzieję, że
optymalizacja struktury i porównanie energii poszczególnych struktur pomoże również określić
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ścieżkę przemiany fazowej. Wyniki tych obliczeń i wyciągnięte z nich wnioski znajdują się
w rozdziale IV.3.
2.4.

Charakterystyka strukturalna XRD dla M3ScCl6, M = Rb, Cs

Po stronie B reaktora, gdzie znajdowały się produkty nierozpuszczalne w DMS, pozostały
mieszane chlorki typu M3ScCl6, M = Rb, Cs. Krystalizują one w grupie przestrzennej Fm3̅m
układu regularnego, w strukturze elpasolitu, K2NaAlF6 [285] (Rysunek 53 i Tabela 10).
Struktura ta jest często spotykana we fluorkach zawierających atomy metali trójwartościowych,
np. Rb3ScF6, Li3FeF6, czy K3MoF6, a rzadziej w chlorkach [286]. Wśród przykładów
heksachlorków krystalizujących w tej strukturze znajdują się wysokotemperaturowe odmiany
polimorficzne Rb3YCl6 i Cs3YCl6 [287]. Spośród możliwych halogenków typu M3ScX6,
M = Rb, Cs, znany był do tej pory tylko jeden – Cs3ScCl6 [288], którego struktura mierzona
w 100 K okazała się odpowiadającą odmianie polimorficznej C2/c Rb3YCl6, występującej
w temperaturze pokojowej.
W obu odmianach polimorficznych M3ScCl6, jednoskośnej C2/c i regularnej Fm3̅ m, występują
oktaedry [ScCl6]3-, różnica tkwi w ilości niezależnych symetrycznie pozycji Sc –
w jednoskośnej są one dwie, natomiast w regularnej jedna. Odległości Sc-Cl w uzyskanych
przeze mnie strukturach elpasolitu są raczej typowe dla chlorków skandu i wynoszą
odpowiednio 2,46(2) Å dla M = Rb i 2,65(11) Å dla M = Cs.

Rysunek 53. Komórka elementarna związków M3ScCl6, M = Rb, Cs, struktura elpasolitu. Atomy M oznaczone są
kolorem pomarańczowym, Sc – fioletowym, Cl – zielonym.

Tabela 10. Parametry komórek elementarnych w strukturze elpasolitu dla związków MSc(BH4)4, M = Rb, Cs.

grupa
przestrzenna

wRp
[%]

zawartość
w próbce
[% wag.]

Z

Rb3ScCl6

Fm3̅ m

1,48

66,8

4

10,6873(10) 1220,7(2)

Cs3ScCl6

Fm3̅ m

1,20

63,0

4

11,1268(18) 1377,6(4) 344,40(10)
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a [Å]

V [Å3]

V/Z [Å3]

305,18(5)

Rysunek 54. Udokładnienia Rietvelda dla próbek zawierających Rb3ScCl6 i RbBH4 (górny wykres) oraz Cs3ScCl6
i CsBH4 (dolny wykres). Kolorem czarnym zostały wyrysowane dyfraktogramy eksperymentalne, czerwonym –
dyfraktogramy wygenerowane na podstawie udokładnienia, poniżej przedstawiono pozycje Bragga dla
odpowiednich faz i krzywą różnicową dyfraktogramów delta(Irel) w zależności od kąta 2θ wyrażonego w [°].
Dobra jakość dopasowania skutkuje niemal całkowitym nałożeniem się krzywej czerwonej na czarną.

Udokładnienia Rietvelda, na podstawie których oceniłam stosunek masowy faz w próbkach
przedstawia Rysunek 54. Przeliczony na tej podstawie stosunek molowy dwóch faz obecnych
w próbkach – MBH4 i M3ScCl6, różni się nieco od zakładanego w równaniu (26a), a więc 1:0,5.
W próbce zawierającej rubid jest to 1:0,39, a w tej zawierającej cez 1:0,38. Powodem tej
różnicy może być niezupełna krystaliczność faz chlorkowych – szerokość połówkowa
refleksów różni się w zależności od próbki, co oznacza, że rozmiar krystalitów także się
zmienia. Dodatkowo, na wynik analizy ilościowej wpływać może częściowe podstawienie grup
borowodorkowych chlorem, a więc zjawisko, które jest obserwowane w podobnych
układach [289].
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3. Studium teoretyczne odmian polimorficznych LiSc(BH4)4
Część mojej pracy dotycząca studium teoretycznego była wykonywana w ścisłej współpracy
z dr hab. Marianą Derzsi z Wydziału Technologii Materiałowej Słowackiego Uniwersytetu
Technicznego w Bratysławie. Z jej pomocą, zapoznając się z metodami obliczeniowymi,
przygotowałam kilka modeli odmian polimorficznych α, β i γ, które następnie
zoptymalizowałam korzystając z kolejnych przybliżeń.
Ze względu na złożoność przypadku α-LiSc(BH4)4, a także bardzo do niego zbliżonego
γ-LiSc(BH4)4, do uzyskania pełnych wyników niezbędne było przeprowadzenie obliczeń
fononowych, które w całości wykonała dr Derzsi. Przeprowadziła ona również obliczenia dla
modeli innych niż te badane przeze mnie. Pominięcie tej części wyników w niniejszym opisie
studium teoretycznego odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 uniemożliwiłoby pełną analizę
odpowiednich przypadków. Poniżej przedstawiam więc szczegółowy opis modeli
wykorzystanych w części obliczeń wykonywanych przeze mnie, a także wybiórczy opis modeli
analizowanych przez dr Derzsi. Wyniki uzyskane dla odmiany β zostały w całości
przygotowane przeze mnie.
Zebrane wyniki obliczeń kwantowomechanicznych przeprowadzone dla wszystkich odmian
polimorficznych LiSc(BH4)4 zostały przedstawione w oryginalnej publikacji [275].
Analizując względną stabilność odpowiednich modeli należy pamiętać o tym, że energia
całkowita uzyskana obliczeniowo nie jest równoznaczna ze standardową entalpią swobodną
uzyskanych układów. Obliczenia kwantowomechaniczne zakładają bowiem temperaturę bliską
zera absolutnego i niemal zerowe ciśnienie otoczenia, a dodatkowo nie uwzględniają
tzw. oscylacji zerowych. Wobec tego uzyskana za ich pomocą energia jest tylko przybliżeniem
warunków eksperymentalnych, pomijającym czynniki entropowe i cieplne. Nie mniej,
w ogólności, stany o niższej energii mogą być uznawane za bardziej stabilne i taką interpretację
przyjmuję w swojej analizie.
3.1.

Dotychczasowy stan wiedzy na temat struktur krystalicznych LiSc(BH4)4

Kiedy w 2008 r. Hagemann i współpracownicy poddali uzyskany przez siebie polikrystaliczny
LiSc(BH4)4 pomiarom dyfrakcyjnym, określili wstępnie jego komórkę elementarną jako
regularną o boku długości 6,064 Å w grupie przestrzennej P23, z atomem litu na wierzchołku,
atomem skandu w środku komórki i 4 otaczającymi go grupami borowodorkowymi.
Dokładniejsze badania synchrotronowe pozwoliły im jednak zaobserwować rozszczepienia
niektórych z uzyskanych refleksów sugerujące obniżenie symetrii struktury i podwojenie
wymiaru komórki elementarnej w jednym z kierunków. Ostatecznie przyjęta przez autorów
struktura LiSc(BH4)4 odpowiadała tetragonalnej komórce elementarnej o wymiarach
a = 6.076 Å i c = 12.034 Å, grupie przestrzennej P4̅ 2c i atomach litu przesuniętych z pozycji
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(0,0,0) o z‡ ≈ 0,1, przez co konieczne było założenie ich połówkowego obsadzenia
(Rysunek 55) [228].
Rok później Kim i współpracownicy korzystając z metody PEGS (ang. prototype electrostatic
ground-state), znaleźli zupełnie inną strukturę stanu podstawowego LiSc(BH4)4, a także
zaproponowali kilka innych grup przestrzennych mogących odpowiadać uzyskanemu
eksperymentalnie wzorowi dyfrakcyjnemu [233]. Najstabilniejsza komórka elementarna
uzyskana metodą PEGS o wymiarach a = 6,479 Å i c = 12,043 Å, a więc zbliżonych do
zaobserwowanych eksperymentalnie, należała do grupy przestrzennej I4̅ (Rysunek 55).
Odpowiadający jej wzór dyfrakcyjny różnił się jednak znacznie od tego eksperymentalnego.
Podczas przeprowadzanych dodatkowo obliczeń kwantowomechanicznych dotyczących
struktury LiSc(BH4)4 badacze użyli kilku modeli, w których atomy litu nie charakteryzowały
się nieporządkiem – wśród nich komórki o symetrii P4̅2c z atomami litu pozostającymi
w pozycjach szczególnych (pozycje Wyckoffa 2e), a także superkomórki 2x1x1 o grupie
przestrzennej P2221 zbudowanej na podstawie dostępnej w literaturze struktury
nieuporządkowanej.

Rysunek 55. Od lewej: struktura krystaliczna LiSc(BH4)4 uzyskana eksperymentalnie – grupa przestrzenna P4̅ 2c
[228] i struktura krystaliczna stanu podstawowego LiSc(BH4)4 uzyskana metodą PEGS - I4̅ [233]. Atomy Sc
oznaczone kolorem fioletowym, Li – (pół)zielonym, tetraedry BH4 – ciemnozielonym.

Brak pewności dotyczącej struktury LiSc(BH4)4 i jego ewentualnych odmian polimorficznych
został spotęgowany, gdy podczas swoich badań nad NH4Sc(BH4)4 otrzymałam β-LiSc(BH4)4.
Odmiana ta, uzyskana jako produkt rozkładu termicznego w temperaturze pokojowej, po
ogrzaniu do ok. 120°C przekształcała się stopniowo w dotychczas znany α-LiSc(BH4)4, a po
ogrzaniu do 140°C zupełnie zniknąć z uzyskanych dyfraktogramów (przemiana zachodziła
również w temperaturze pokojowej jednak zdecydowanie wolniej). Struktury krystaliczne obu
odmian znacznie się od siebie różną – objętość na cząsteczkę fazy β jest o ok. 15% mniejsza
od α.

‡

W rozdziale IV.3 jako „z” jest oznaczana współrzędna atomów wzdłuż osi c, nie mylić z dotychczas
pojawiającym się w analizie spektroskopii masowej oznaczeniem ładunku jonu oraz „Z” oznaczającym liczbę
cząsteczek w komórce elementarnej.
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Kolejne przeprowadzane przeze mnie badania nad pochodnymi borowodorku skandu i ich
syntezą przyniosły kolejny niespodziewany rezultat, a konkretnie otrzymanie trzeciej odmiany
polimorficznej γ-LiSc(BH4)4. W tym przypadku warunki pomiarów dyfrakcyjnych były
znacząco różne – nie dość, że udało się otrzymać monokryształ badanego związku, to jego
dyfrakcja mierzona była w temperaturze 100 K. Z tej samej próbki, nieco inną metodą destylacji
rozpuszczalnika, uzyskałam w temperaturze pokojowej polikrystaliczną formę α-LiSc(BH4)4.
Z tego względu można γ-LiSc(BH4)4 uważać za odmianę niskotemperaturową tego związku.
W przeciwieństwie do odmiany β, jego komórka elementarna do złudzenia przypomina
struktury wspomniane przez Hagemanna [228], jest jednak dwa razy mniejsza – regularna
o bokach długości 6,005 Å, a pozycje atomów litu (na środku krawędzi komórki) są obsadzone
połówkowo.

Rysunek 56. Komórki elementarne trzech odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 uzyskanych eksperymentalnie, od
lewej kolejno odmiany γ, α i β. Kolorem fioletowym zostały oznaczone tetraedry ScB4, kolorem zielonym atomy Li,
atomy H zostały pominięte ze względu na czytelność rysunku.

Tabela 11. Parametry komórek elementarnych trzech odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 uzyskanych
eksperymentalnie.

odmiana
grupa
polimorficzna przestrzenna

3.2.
a.

a [Å]

c [Å]

V [Å3]

Z

V/Z [Å3]

α

P4̅ 2c

6,0759

12,0338

444,25

2

222,13

β

I4/m

14,2842

7,3758

1504,96

8

188,12

γ

P4̅3m

6,0050

6,0050

216,54

1

216,54

α-LiSc(BH4)4 i γ-LiSc(BH4)4
Zastosowane modele superkomórek

W swoich obliczeniach przyjęłam 4 różne modele fazy α, 2 modele fazy γ, a także
przeprowadziłam optymalizację dla literaturowego stanu podstawowego (model PEGS), chcąc
odnieść swoje wyniki do tych występujących w literaturze.
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Model α1 powstał przez podwojenie komórki elementarnej α-LiSc(BH4)4 w kierunkach a i b,
a więc stworzenie superkomórki 2x2x1. Wzdłuż tych kierunków naprzemiennie umieściłam
pary atomów litu o z ≈ 0,1 i 0,6 lub z ≈ 0,4 i 0,9, natomiast grupy BH4 pozostały w ułożeniu
wynikającym z pierwowzoru komórki. Symetria komórki nie zmieniła się względem
literaturowej i pozostała w grupie P4̅2c. Bardzo podobnym modelem jest model α2, będący
analogiczną superkomórką 2x2x1, lecz z grupami BH4 obróconymi w taki sposób, aby uzyskać
centrosymetryczną grupę przestrzenną Pban. Modele α3 i α4 zaczerpnęłam z kolei ze
wspomnianej pracy Kima i współpracowników [233]. Model α3 to komórka o symetrii P4̅ 2c,
w której atomy litu znajdują się w z = 0 i 0,5, a więc nie są wysunięte z pozycji szczególnych.
Model α4 przypomina nieco stworzone przeze mnie modele α1 i α2, ale superkomórka
o symetrii P2221 powstała przez zdublowanie komórki elementarnej tylko w kierunku a. Pary
atomów litu o z ≈ 0,1 i 0,6 lub z ≈ 0,4 i 0,9 ułożone są naprzemiennie w podwojonym kierunku,
natomiast grupy BH4 pozostały w swoich początkowych ułożeniach.

Rysunek 57. Startowe modele uporządkowane odmiany polimorficznej α-LiSc(BH4)4 stosowane w optymalizacji –
od lewej strony modele α1–4. Kolorem fioletowym zostały oznaczone tetraedry ScB4, kolorem zielonym – atomy
Li, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia czytelności rysunku.

Modele odmiany polimorficznej γ, które wykorzystywałam w obliczeniach były oparte na
strukturze eksperymentalnej nieco różniącej się od finalnej opisanej w rozdziale IV.2.3.
Stosowany przeze mnie model nieuporządkowany miał symetrię P4/mmm z połówkowo
obsadzonymi pozycjami litu (0,½,0) i (½,0,0), a także dwoma możliwymi położeniami
tetraedrów B4 wokół atomu skandu (Rysunek 58).
Oba modele odmiany polimorficznej γ, których użyłam w swoich obliczeniach zakładają, że
atomy litu są ułożone w wierzchołkach tetraedru, w którego środku znajduje się atom skandu.
Model γ1 to superkomórka 2x1x2 o symetrii P2/c, w której grupy BH4 wokół atomów skandu
są ułożone w taki sam sposób, jak w modelu α2. W modelu γ2 o symetrii P42/m znajdują się
dwa atomy skandu (superkomórka 1x1x2) z różnym ułożeniem grup BH4 wokół siebie,
odwzorowującym wszystkie pozycje boru z nieuporządkowanego modelu eksperymentalnego.
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Rysunek 58. Od lewej: nieuporządkowany model γ-LiSc(BH4)4 stosowany jako pierwowzór modeli
uporządkowanych, startowe modele uporządkowane stosowane w optymalizacji – modele γ1 i γ2 oraz model PEGS
– literaturowy stan podstawowy LiSc(BH4)4. Kolorem fioletowym zostały oznaczone tetraedry ScB4/atomy Sc,
większe zielone lub w połowie zielone kulki – atomy Li, mniejsze w połowie zielone kulki – atomy B, atomy H
zostały pominięte dla zwiększenia czytelności rysunku.

Podejście dr Mariany Derzsi różniło się od mojego. Nie próbowała ona bezpośrednio
odwzorowywać modeli eksperymentalnych, lecz jako prototyp struktury krystalicznej
LiSc(BH4)4 przyjęła strukturę Zr(BH4)4 o regularnej komórce elementarnej z grupy
przestrzennej P4̅3m, w której wierzchołkach znajdują się atomy cyrkonu otoczone czterema
grupami borowodorkowymi [290]. W tego typu komórce można wyróżnić 3 typy pozycji
międzywęzłowych, w których mógłby zostać umiejscowiony dodatkowy kation – w środku
komórki, na środku jej ściany i na środku jej krawędzi. W ten sposób zaproponowane zostało
5 modeli o różnej koordynacji Li–Sc – ich komórki elementarne, grupy przestrzenne i nazwy
pokazuje Rysunek 59. Bardzo istotnym w kontekście tego studium jest model Li(½,½,0)b, który
jest niemal tożsamy z modelem γ2 – różnią się nieznacznie orientacją tetraedrów ScB4. Dla
uproszczenia notacji będę go w dalszej analizie nazywać modelem MD.
Dodatkowo model Li(½,½,½) stał się podstawą do obliczeń fononowych, których wyniki,
związane z reorganizacją położeń grup BH4, dostarczyły jeszcze kilku modeli – wśród nich
znalazły się model PEGS i model α4. Metoda ta polegała na obliczeniu widma fononowego
dla struktury bazowej, a następnie podążaniu po gałęziach fononów urojonych w poszukiwaniu
łamiących symetrię zniekształceń struktury początkowej [291,292].
Wyniki obliczeń dla modeli stosowanych przez dr Derzsi, innych niż model MD, nie są przeze
mnie opisywane w dalszej części pracy. Znajdują się one za to w opartej na naszych wspólnych
rozważaniach publikacji [275], którą można znaleźć wśród załączników do niniejszej pracy.
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Rysunek 59. Górny panel, od lewej: struktura krystaliczna Zr(BH4)4 – tetraedry ZrB4 oznaczone kolorem zielonym;
trzy typy pozycji międzywęzłowych w strukturze Zr(BH4)4; dolny panel: modele LiSc(BH4)4 bazujące na strukturze
Zr(BH4)4 z pozycjami międzywęzłowymi - atomy Li oznaczone kolorem zielonym, a tetraedry ScB 4 kolorem
fioletowym.

b.

Uzyskane wyniki optymalizacji: struktura i energia

Dla każdego z wykorzystywanych modeli przeprowadzałam optymalizację struktury,
a następnie tak zoptymalizowany model poddawałam ponownej optymalizacji, tym razem
z uwzględnieniem poprawki na oddziaływania van der Waalsa. Uzyskane w obu przypadkach
komórki poddawałam dostępnej on-line procedurze FINDSYM [293,294] do wyszukiwania
symetrii i redukcji modelu do komórki elementarnej.
Parametry komórek elementarnych uzyskanych po obu krokach optymalizacyjnych
i wyszukiwaniu symetrii wraz z uzyskanymi energiami całkowitymi przedstawia Tabela 12.
W związku z redukcją komórki elementarnej po procedurze FINDSYM, długości stałych
sieciowych mogą się różnić od wyjściowych ze względu na np. dwukrotne zmniejszenie czy
obrót. Aby pokazać zmianę położeń atomów na skutek obu kroków optymalizacji, Rysunek 60
i Rysunek 61 pokazują struktury w konfiguracji zbliżonej do wyjściowej niezależnie od finalnej
komórki elementarnej.
Porównując ze sobą jednostkowe objętości komórek elementarnych po obu krokach
optymalizacji widać, że optymalizacja DFT je przeszacowuje, podczas gdy DFT-D3 często
zdecydowanie zaniża względem wartości eksperymentalnej. Obliczenia przeprowadzone przez
dr Derzsi dla Zr(BH4)4 i innych modeli LiSc(BH4)4 pokazały jednak, że wyniki DFT-D3
znacznie lepiej odwzorowują eksperymentalne wartości [275]. Właśnie dlatego przyjęłam, że
to te wyniki są bardziej wiarygodne i w dalszej części tego rozdziału omawiam struktury
uzyskane po optymalizacji uwzględniającej oddziaływania dyspersyjne.
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Tabela 12. Dane krystalograficzne (po redukcji komórki elementarnej) i energie (wyniki DFT i DFT-D3)
zoptymalizowanych modeli α- i γ-LiSc(BH4)4 porównane z wynikami uzyskanymi eksperymentalnie. Ostatni wiersz
pokazuje różnicę E/Z między poszczególnymi wynikami DFT-D3 a najniżej energetycznym modelem MD.
model α1

model α2

model α3

model α4

XRD
α

DFT

DFTD3

DFT

DFTD3

DFT

DFTD3

DFT

DFTD3

grupa
przestrzenna

P4̅ 2c

P4̅ c2§

P4̅ c2§

Ccca

Pccm

P4̅ 2c

P4̅ 2c

P2221

P2221

Z

2

4

4

8

2

2

2

4

2

a [Å]

6,076

8,726

8,534

12,655

5,616

6,161

6,025

11,904

5,703

b [Å]

6,076

8,726

8,534

11,527

5,639

6,161

6,025

5,929

5,559

c [Å]

12,034

12,298

12,023

12,839

12,568

12,338

12,059

12,535

12,156

α [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

90

β [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

90

γ [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

90

V/Z [Å3]

222,13

234,11

218,92

234,11

199,00

234,18

218,87

221,19

192,67

E/Z [eV]

---

-94,642

-95,919

-94,832 −96,218 -94,642

-95,919

-94,878 −96,301

różnica E/Z
[meV]

---

---

+701

---

+402

---

+701

---

+319

§

Komórka zredukowana w ten sposób, że a komórki wyjściowej zostało podzielone przez √2 (wśród transformacji
znalazł się obrót o 45°) – stąd zmiana stosunku a:c.

model α1

model α2

model α3

model α4

Rysunek 60. Struktury krystaliczne modeli α1–4 zoptymalizowanych metodą DFT-D3. Kolorem zielonym zostały
oznaczone atomy Li, fioletowym – tetraedry ScB4, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia czytelności obrazu.
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Tabela 12. (ciąg dalszy) Dane krystalograficzne (po redukcji komórki elementarnej) i energie (wyniki DFT
i DFT-D3) zoptymalizowanych modeli α- i γ-LiSc(BH4)4 porównane z wynikami uzyskanymi eksperymentalnie.
Ostatni wiersz pokazuje różnicę E/Z między poszczególnymi wynikami DFT-D3 a najniżej energetycznym modelem
MD.
model PEGS

model MD

model γ1

model γ2

DFT

DFT-D3

DFT-D3

XRD
γ

grupa
przestrzenna

I4̅

I4̅

P4̅ 2c

P4̅ 3m

P2/c

P2/c

P42/m

P42/m

Z

2

2

2

1

4

4

2

2

a [Å]

6,418

5,780

5,851

6,005

6,315

5,830

6,411

5,750

b [Å]

6,418

5,780

5,851

6,005

11,825

11,565

6,411

5,750

c [Å]

12,056

11,984

11,827

6,005

13,878

12,994

12,591

12,516

α [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

β [°]

90

90

90

90

90,11

90,15

90

90

γ [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

V/Z [Å3]

248,28

200,18

202,46

216,54

259,08

219,03

258,75

206,92

E/Z [eV]

-95,279

-96,606

-96,620

---

-95,149

-96,407

-95,115

-96,406

różnica E/Z
[meV]

---

+14

0

---

---

+213

---

+214

DFT

DFT-D3

DFT

DFT-D3

model PEGS

model MD

model γ1

model γ2

Rysunek 61. Struktury krystaliczne modeli PEGS, MD, γ1i γ2 zoptymalizowanych metodą DFT-D3. Kolorem
zielonym zostały oznaczone atomy Li, fioletowym – tetraedry ScB4, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia
czytelności obrazu.
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W niemal wszystkich modelach zmianie uległo położenie grup BH4 wokół atomów skandu –
we wszystkich modelach poza modelem α4, atomy boru wciąż pozostają ułożone
tetraedrycznie wokół atomu centralnego (lub kwazitetraedrycznie w modelu α2), a odległości
Sc–B są równe 2,28–2,31 Å (wydłużenie o maksymalnie 1% w stosunku do modeli
początkowych). Najmniejszą zmianę można zaobserwować dla modelu PEGS. Fakt ten nie
powinien dziwić, gdyż model ten powstał na podstawie wyników obliczeniowych innych
autorów [233].
Dla kilku modeli widoczne są znaczące zmiany w położeniu atomów litu w komórce
elementarnej – przede wszystkim przesunięcie w pobliże pozycji szczególnych (z = 0 lub
z = 0,25). Porównując modele α1 i α2, które różniły się jedynie ułożeniem boru wokół skandu,
widać znaczną różnicę w ostatecznym położeniu atomów litu. W modelu α1 jego pozycje
zbiegły od z ≈ 0,1 i z ≈ 0,4 niemal do pozycji szczególnych z = 0 i z = 0,5 (z = 0,00012
i z = 0,49988). W ten sposób czwórki atomów litu tworzą sześcienne klatki wokół atomów
skandu. Zupełnie inne zachowanie widać w przypadku modelu α2 – tu atomy litu znalazły się
w tej samej płaszczyźnie, co atomy skandu, czyli z = 0,25 i z = 0,75, układając się wokół nich
w kwadraty. Optymalizacja modelu α3 nie spowodowała znacznych zmian w jego strukturze.
Atomy litu wciąż tworzą sześciany wokół atomów skandu, a jedyna zmiana względem struktury
wyjściowej to konfiguracja grup BH4. Warto dodać, że ułożenie atomów jest niemal identyczne
jak w modelu α1.
Model α4 znacznie różni się od innych, gdyż jego geometria uległa największej zmianie.
Przede wszystkim atomy skandu nie znajdują się już w pozycjach szczególnych z y = 0,5, ale
rozsunęły się w obu kierunkach do pozycji, w których y = 0,477 i y = 0,523. Tetraedry atomów
boru uległy znacznej deformacji – odległości Sc–B są tylko parami równe i wynoszą 2,25 Å
i 2,49 Å, natomiast kąty B–Sc–B wynoszą od 100,4° do 116,6°. Atomy litu przesunęły się
z kolei z pozycji z ≈ 0,1 i z ≈ 0,4 do z = 0,026 i z = 0,474 podobnie jak w modelu α1.
W modelu γ1, ze względu na startową grupę przestrzenną, która odpowiadała układowi
jednoskośnemu, kąt β nie równa się po optymalizacji 90°. Zmiana ta pociągnęła za sobą
niewielkie wychylenia atomów litu i skandu z pozycji szczególnych. Nie mniej zakładana
koordynacja Li-Sc, w której atomy litu tworzą kwazitetraedry wokół atomów skandu, pozostała
bez zmian. Tetraedry ScB4 uległy niewielkiej deformacji, jednak odległości Sc–B pozostają
takie same. Jego struktura przypomina modele MD i γ2, lecz ze względu na złamaną symetrię
objętość komórki elementarnej jest podwojona.
Modele MD i γ2, jak wspominałam wcześniej, różnią się od siebie jedynie ułożeniem grup BH4
i rozmiarem komórki po optymalizacji. W obu atomy litu tworzą kwazitetraedry wokół atomów
skandu. Podobnie wygląda model PEGS, jednak, w przeciwieństwie do poprzednich trzech
modeli, odwrotna koordynacja jest taka sama, tzn. atomy skandu również tworzą
kwazitetraedry wokół atomów litu, a nie kwadraty jak w modelach MD, γ1 i γ2.
Modelem o najniższej energii spośród wszystkich rozważanych okazał się być model MD. Jego
jednostkowa energia całkowita jest o 14 meV niższa niż dotychczas proponowanego
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w literaturze stanu podstawowego LiSc(BH4)4, któremu odpowiadał model PEGS.
Zaskakująco, pomimo tak małych różnic w geometrii pomiędzy modelem MD a modelami γ1
i γ2, różnice w energii sięgają odpowiednio 213 i 214 meV. Niemniej, to właśnie modele
o tetraedrycznej koordynacji ScLi4 okazały się mieć energie niższe niż pozostałe,
o koordynacjach mających inną geometrię.
Wśród modeli bazujących bezpośrednio na α-LiSc(BH4)4 najniżej energetycznym okazał się
model α4 (319 meV więcej niż stan podstawowy). W przypadku czterech modeli α nie widać
wpływu koordynacji Sc–4 Li na energię układu. Model α2, w którym koordynacja jest inna niż
w pozostałych, nie jest ani najniżej, ani najwyżej energetycznym spośród nich (różni się od
stanu podstawowego o 402 meV). Co ciekawe, modelami o najwyższych energiach są model
α1 i α3, a więc te pierwotnie zakładane przez Hagemanna [228] jako eksperymentalne struktury
LiSc(BH4)4.
c.

Porównanie struktur zoptymalizowanych z eksperymentalnymi

Uzyskanie zoptymalizowanych struktur krystalicznych bazujących na odmianach
polimorficznych α- i γ-LiSc(BH4)4 oraz określenie różnic energetycznych pomiędzy nimi nie
było ostatnim etapem analizy. Na podstawie zoptymalizowanych metodą DFT-D3 struktur
wygenerowałam odpowiadające im wzory dyfrakcyjne, chcąc porównać je z tymi uzyskanymi
eksperymentalnie (Rysunek 62).
Porównując wygenerowane wzory i dane z tabel powyżej można wysunąć wniosek, że
stosunkowo niska energia danego modelu niekoniecznie idzie w parze z dobrym dopasowaniem
do danych eksperymentalnych. Pomimo że modele α2, α4 i PEGS charakteryzowały się
jednymi z najniższych energii całkowitych, ich wzory dyfrakcyjne zawierają znacznie więcej
refleksów niż wzór uzyskany eksperymentalnie. W związku z tym, modele te nie mogą być
brane pod uwagę przy ewentualnym określaniu uporządkowanej struktury α-LiSc(BH4)4.
Zaskakującym wynikiem jest tak znaczna różnica między strukturami modeli MD i γ2.
Pozornie różnią się one jedynie ułożeniem grup BH4, a przez to grupą przestrzenną, co
bezpośrednio powoduje inną liczbę obecnych w dyfraktogramie refleksów. Model γ2 nie
odpowiada żadnej z doświadczalnie uzyskanych struktur, podobnie jak niemal z nim
identyczny model γ1.
Wśród modeli potencjalnie odwzorowujących strukturę eksperymentalną γ-LiSc(BH4)4
znajdują się najwyżej energetyczne modele α1 i α3. Co więcej, parametry zoptymalizowanych
komórek są w ich wypadku najbliższe literaturowym. Dogłębna analiza danych dyfrakcyjnych
wykonana przez dr. Malinowskiego dla struktury γ-LiSc(BH4)4 wykluczyła jednak sześcienny
sposób ułożenia atomów litu wokół atomu skandu.
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Rysunek 62. Porównanie wzorów dyfrakcyjnych struktur α- i γ-LiSc(BH4)4 zoptymalizowanych metodą DFT-D3 ze
wzorami uzyskanymi eksperymentalnie – dla α-LiSc(BH4)4 bezpośrednio z pomiaru PXRD, dla γ-LiSc(BH4)4 wzór
symulowany na podstawie struktury z SC-XRD. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem
najsilniejszego refleksu w poszczególnych dyfraktogramach.

Najbardziej interesującym spośród wszystkich modeli, w kontekście dopasowania wzorów
dyfrakcyjnych, okazał się być model MD. Struktura krystaliczna uzyskanego przez nas
w wyniku obliczeń kwantowomechanicznych stanu podstawowego LiSc(BH4)4 różni się jednak
od tej wielokrotnie potwierdzonej eksperymentalnie. Patrząc na wzory dyfrakcyjne uzyskane
na podstawie ich obu można zauważyć jednak duże podobieństwo. W związku z tym
spróbowałam użyć modelu teoretycznego do udokładnienia struktury eksperymentalnej.
Oczywistą różnicą pomiędzy modelem startowym a wynikiem udokładnienia jest wielkość
komórki elementarnej – długości jej boków zbliżyły się w trakcie udokładniania do tych
literaturowych (Tabela 13). Parametry dopasowania okazały się nieco lepsze niż wtedy, gdy
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podczas udokładniania stosowałam model literaturowy. Dodatkowo, możliwe było
udokładnienie większej ilości zmiennych opisujących kształt wykresu. Porównanie wzorów
dyfrakcyjnych obu udokładnionych struktur i wzoru eksperymentalnego przedstawia
Rysunek 63, a porównanie udokładnień Rietvelda – Rysunek 64.
Tabela 13. Porównanie parametrów dopasowania dwóch modeli do uzyskanego eksperymentalnie wzoru
dyfrakcyjnego α-LiSc(BH4)4.

stosowany model

teoretyczny stan
podstawowy

literaturowy model
nieuporządkowany

grupa przestrzenna

P4̅2c

P4̅ 2c

wRp [%]

1,17

1,44

a [Å]

6,0670(5)

6,0710(8)

c [Å]

12,0147(10)

12,0233(16)

Rysunek 63. Porównanie eksperymentalnego wzoru dyfrakcyjnego α-LiSc(BH4)4 ze wzorami uzyskanymi na
podstawie dwóch struktur o symetrii P4̅ 2c – literaturowego modelu nieuporządkowanego i teoretycznego stanu
podstawowego. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego refleksu
w poszczególnych dyfraktogramach.

Wyniki te nie tylko uwiarygodniają otrzymany teoretycznie model stanu podstawowego, lecz
także pokazują, że najprawdopodobniej był on niejednokrotnie otrzymywany
eksperymentalnie, choć przypisywano mu błędną, nieuporządkowaną strukturę. Wniosek ten
rozwiewa pojawiające się do tej pory wątpliwości dotyczące możliwej metastabilności odmiany
polimorficznej α-LiSc(BH4)4 i jej tak częstego, w stosunku do innych odmian polimorficznych,
występowania. Jednocześnie udało się skutecznie rozwiązać od lat powracający problem, która
struktura LiSc(BH4)4 jest jego stanem podstawowym.
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Rysunek 64. Udokładnienia Rietvelda dla α-LiSc(BH4)4 z zastosowaniem dwóch modeli o symetrii P4̅ 2c –
literaturowego modelu nieuporządkowanego (górny wykres) i teoretycznego stanu podstawowego (dolny wykres).
Kolorem czarnym zostały wyrysowane dyfraktogramy eksperymentalne, czerwonym – dyfraktogramy
wygenerowane na podstawie udokładnienia, poniżej przedstawiono pozycje Bragga dla odpowiednich faz i krzywą
różnicową dyfraktogramów delta(Irel) w zależności od kąta 2θ wyrażonego w [°].Dobra jakość dopasowania
skutkuje niemal całkowitym nałożeniem się krzywej czerwonej na czarną.

Jeśli chodzi o odmianę γ-LiSc(BH4)4 i jej otrzymane modele zoptymalizowane, nie udało się
znaleźć modelu, który odwzorowywałby wzór dyfrakcyjny lepiej niż uzyskana
eksperymentalnie struktura nieuporządkowana. W związku z tym odmiana γ-LiSc(BH4)4 może
być traktowana jako przekształcenie α-LiSc(BH4)4, które wyższą symetrię zawdzięcza rotacjom
grup BH4. Struktura stanu podstawowego LiSc(BH4)4 może być bowiem uporządkowaną
superkomórką γ-LiSc(BH4)4, co pokazuje przykład modelu γ2 o takiej samej podsieci Sc–Li.
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3.3.
a.

β-LiSc(BH4)4
Zastosowane modele superkomórek

Struktura odmiany polimorficznej β-LiSc(BH4)4 charakteryzuje się nieporządkiem połowy
atomów Li obecnych w komórce elementarnej. Atomy te, ze względu na tetragonalną symetrię
komórki, tworzą dwa różnej wielkości kwadraty położone na dwóch płaszczyznach (Rysunek
65, zestawy atomów 1–4 dla z = 0 i 5–8 dla z = 0,5). Na potrzeby obliczeń dotyczących
optymalizacji struktury odmiany β skonstruowałam 5 modeli – niektóre powstały przez
usunięcie części atomów z niecałkowitym obsadzeniem i ewentualne zbudowanie
superkomórki, natomiast w innych skorzystałam z podobieństwa pomiędzy strukturą
β-LiSc(BH4)4, a strukturą jego prekursora, czyli NH4Sc(BH4)4.

Rysunek 65. Komórka elementarna β- LiSc(BH4)4 uzyskana na podstawie pomiarów dyfrakcyjnych. Atomy Li
oznaczone kolorem zielonym, tetraedry ScB4 – kolorem fioletowym, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia
czytelności obrazu. Atomy Li o połówkowym obsadzeniu zostały ponumerowane dla zwiększenia czytelności opisu
skonstruowanych modeli – atomy 1–4 znajdują się w płaszczyźnie z = 0, natomiast 5–8 z = 0,5. Atomy widoczne
za atomami 1–4 są ich odpowiednikami z płaszczyzny z = 1.

Pierwsze dwa modele powstały poprzez usunięcie atomów Li w taki sposób, aby zachować
w strukturze oś czterokrotną. W modelu β1 usunięte zostały atomy 1–4 (mniejszy kwadrat
z atomów Li), natomiast w modelu β2 atomy 5–8 (większy kwadrat). W obu przypadkach
symetria została obniżona z początkowego I4/m do P4/m. Model β3 wymagał skonstruowania
superkomórki 1x1x2, a więc podwojenia komórki bazowej w kierunku c. W tym modelu atomy
były usunięte w taki sposób, aby wszystkie początkowe pozycje atomów zostały wykorzystane,
ale pojawiały się w warstwach naprzemiennie. I tak w płaszczyźnie z = 0 pozostały atomy 1 i 3,
w z = 0.25 – atomy 6 i 8, z = 0.5 – atomy 2 i 4, a z = 0.75 – atomy 5 i 7. Korzystając z tego
zabiegu symetria superkomórki została obniżona do P42/n, a więc wciąż zachowany był
tetragonalny charakter komórki.
Kolejne dwa modele powstały w nieco inny sposób, a mianowicie tworząc je wystartowałam
ze struktury NH4Sc(BH4)4. Powodem takiej decyzji było pewne podobieństwo w podsieciach
skandowych obu struktur – da się znaleźć takie projekcje komórek, w których atomy Sc tworzą
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kwadraty, na których bokach opierają się cztery trójkąty (Rysunek 66). Z racji, że odmiana
polimorficzna β- LiSc(BH4)4 jest produktem rozkładu termicznego NH4Sc(BH4)4 możliwy jest
scenariusz, w którym struktury różnią się od siebie w zasadzie tylko kationem. Mimo dużej
różnicy rozmiarów kationów Li+ i NH4+ nie jest to niemożliwe, gdyż β jest odmianą nietrwałą.

Rysunek 66. Porównanie struktur β-LiSc(BH4)4 i NH4Sc(BH4)4 pokazujące podobieństwo projekcji podsieci
atomów Sc. Atomy Sc oznaczone kolorem fioletowym, Li – zielonym, N – małymi kropkami o kolorze niebieskim,
atomy B i H zostały pominięte dla zwiększenia czytelności obrazu.

Aby zwiększyć podobieństwo obu struktur, tzn. sprawić, że projekcja obu komórek na tę samą
oś jest taka sama, uwzględniając również granice komórki elementarnej, należało przekształcić
startową strukturę NH4Sc(BH4)4 przy pomocy następującej macierzy przekształcenia:
2
(0
0

0 0
−1 1)
1 1

oraz zamienić odpowiednio kationy tj. grupy NH4 na atomy Li. Tak przekształconą komórkę
potraktowałam jako model β4, w którym w komórce elementarnej znajduje się 16 jednostek
borowodorku (Z = 16), natomiast w modelu β5 usunęłam połowę atomów, w taki sposób, aby
uzyskać Z = 8 i sprawdzić, jak przebiegnie optymalizacja komórki o dużo większej objętości
przypadającej na liczbę cząsteczek (Rysunek 67).

Rysunek 67. Porównanie modelu β4 (po lewej stronie) i modelu β5 (po prawej stronie) przed optymalizacją.
Tetraedry ScB4 oznaczone kolorem fioletowym, atomy Li – zielonym, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia
czytelności obrazu.
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Wszystkie modele zostały zoptymalizowane używając metody DFT, a następnie, startując
z nowych struktur, zoptymalizowane korzystając z metody DFT-D3, a więc uwzględniającej
empiryczną poprawkę ad hoc opisującą oddziaływania van der Waalsa.
b.

Uzyskane wyniki optymalizacji: struktura i energia

W wyniku optymalizacji geometrii użytych modeli uzyskałam 5 różnych struktur
krystalicznych. W wypadku modeli β1–3 struktury przed i po optymalizacji nie różnią się od
siebie w dużym stopniu. Jeśli chodzi o zmianę położeń atomów na skutek optymalizacji,
różnica nie jest zbyt duża – porównując modele końcowe ze startowymi wyraźnie widać
pierwotne ułożenie atomów. Co więcej, odległości poszczególnych typów atomów od siebie
przeważnie nie zmieniały się o więcej niż 10%. Największa różnica jest widoczna w odległości
atomów litu w pozycjach (0,0,z), która w pierwotnym modelu wynosiła jedynie 3,1 Å. Jej
wydłużenie bezpośrednio spowodowało zmianę stałych sieciowych, choć to nie jedyny powód
tej zmiany.
Dość duże różnice widoczne są przy porównaniu początkowych i końcowych długości stałych
sieciowych (Rysunek 68 i Tabela 14). Zmianę w proporcjach poszczególnych stałych widać
przede wszystkim w modelu β5, jednak fakt ten nie dziwi ze względu na małą gęstość modelu
startowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Tabela 14 zawiera parametry komórek po
zastosowaniu algorytmu szukającego symetrii, więc niekiedy są one inne (np. 2 razy mniejsze)
niż otrzymane bezpośrednio jako wynik optymalizacji.
Podobnie jak dla odmian polimorficznych α i γ duży wpływ na objętość i energię
zoptymalizowanych komórek elementarnych ma wprowadzenie poprawki uwzględniającej
oddziaływania dyspersyjne. Nie stosując tej poprawki objętości komórek są znacznie większe
niż w strukturze uzyskanej eksperymentalnie. Główna zmiana w modelach β1–3 widoczna jest
właśnie we wspomnianym wcześniej kierunku c, w którym znajdują się zbliżone do siebie
atomy litu. Podczas gdy stałe a i b zmieniają się w czasie optymalizacji o nie więcej niż 0,5 Å,
stała c ulega wydłużeniu o ponad 1,1 Å. Zastosowanie poprawki pozwala zmniejszyć objętość
zoptymalizowanej struktury i zbliżyć ją do wartości eksperymentalnych – pozostawiając
wydłużoną względem modelu startowego stałą c, zmniejszając natomiast odpowiednio stałe
a i b. Redukcję objętości przez zastosowanie poprawki dyspersyjnej można zaobserwować nie
tylko w tetragonalnych modelach β1–3, lecz również jedno- i trójskośnych modelach β4 i β5.
Z tego względu wyniki DFT-D3 należy uznać za bardziej wiarygodne.
Porównując energie uzyskane dla poszczególnych modeli widać przede wszystkim bardzo dużą
różnicę pomiędzy wynikami obliczeń DFT a DFT-D3 – różnice sięgają prawie 1,5 eV na
cząsteczkę LiSc(BH4)4. Ze względu na zauważone wcześniej różnice w objętościach komórek
w dalszej analizie komentuję jedynie bardziej dokładne wyniki obliczeń DFT-D3.
Najbardziej korzystnym energetycznie stanem, okazał się ten uzyskany z modelu β4, a więc
ściśle oparty na strukturze NH4Sc(BH4)4. Jego energia, −96,547 eV, znacznie odbiega od
energii wyznaczonych dla pozostałych modeli. Różnica między tą a drugą z kolei wartością
energii wynosi 209 meV, podczas gdy pozostałe mieszczą się w przedziale kolejnych 73 meV.
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Model β3, bo to o nim mowa jako drugim z kolei, jest tym najbardziej przypominającym
strukturę eksperymentalną β-LiSc(BH4)4. Zaraz za nim, bo różnica wynosi 15 meV, znajduje
się stan odpowiadający modelowi β5, a więc najrzadziej upakowanemu o najniższej, bo
trójskośnej, symetrii P1̅ . W przeciwieństwie do pozostałych modeli startowych o wysokiej
symetrii, tutaj optymalizacja doprowadziła do znacznej zmiany położeń atomów i skrócenia
odległości pomiędzy najbliższymi sąsiadami (najkrótsze odległości Sc–Sc: 5,57 Å, Li–Li: 4,79
Å,
Sc–B: 2,29 Å) względem analogicznego modelu β4 (najkrótsze odległości Sc–Sc: 5,81 Å,
Li–Li: 5,59 Å, Sc–B: 2,29 Å). Dwa pierwsze modele – model β1 i β2, w których usunięte są
odpowiednie czwórki atomów litu, w zasadzie nie różnią się od siebie energetycznie.
Z energetycznego punktu widzenia są najmniej preferowanymi stanami z jednostkową energią
o 282 meV wyższą od wartości dla modelu β4. Na podstawie tej obserwacji można więc
wysunąć wniosek, że do osiągnięcia optymalnej energetycznie struktury wymagane jest
uwzględnienie pozycji zarówno z jednego, jak i drugiego „kwadratu” atomów litu.

model β1

model β2

model β4

model β3

model β5

Rysunek 68. Komórki elementarne modeli β1–5 zoptymalizowanych metodą DFT-D3. Tetraedry ScB4 oznaczone
kolorem fioletowym, atomy Li – zielonym, atomy H zostały pominięte dla zwiększenia czytelności obrazu.
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Tabela 14. Dane krystalograficzne (po redukcji komórki elementarnej) i energie (wyniki DFT i DFT-D3) zoptymalizowanych modeli β-LiSc(BH4)4 porównane z wynikami uzyskanymi
eksperymentalnie dla NH4Sc(BH4)4 i β-LiSc(BH4)4 . Ostatni wiersz pokazuje różnicę E/Z między poszczególnymi wynikami DFT-D3 a najniżej energetycznym modelem β4.
model β1

model β2

model β3

model β4

model β5

XRD
NH4Sc(BH4)4

XRD
β

grupa
przestrzenna

P 21/c

I 4/m

P 4/m

P 4/m

P 42/n

P 21/c

Z

4

8

8

8

16

4

a [Å]

7,886

14,284

14,436

13,476

14,425

13,484

14,750

13,475

6,649

6,800

15,586

11,304

b [Å]

11,892

14,284

14,436

13,476

14,425

13,484

14,750

13,475

13,540

11,123

16,981

11,467

c [Å]

12,835

7,376

8,482

8,482

8,486

8,255

17,477

16,700

13,375

11,632

15,311

15,543

α [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90,18

69,83

β [°]

127,20

90

90

90

90

90

90

90

119,77

119,67

126,76

88,81

γ [°]

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

116,12

62,52

V/Z [Å3]

239,68

188,12

220,95

187,41

220,73

187,61

237,65

189,51

261,30

191,11

338,42

206,81

E/Z [eV]

---

---

−94,803

−96,265

−94,803

−96,265

−94,921

−96,338

−95,211

−96,547

−95,025

−96,323

różnica E/Z
[meV]

---

---

---

+282

---

+282

---

+209

---

0

---

+224
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DFT

DFT-D3

DFT

DFT-D3

DFT

DFT-D3

DFT

DFT-D3

DFT

DFT-D3

P1

P 1̅
8

c.

Porównanie struktur zoptymalizowanych z eksperymentalnymi

Na podstawie zoptymalizowanych struktur odpowiadających wszystkim modelom
wygenerowałam odpowiadające im wzory dyfrakcyjne, by porównać je z uzyskanym
eksperymentalnie (Rysunek 69). Niestety, w przeciwieństwie do odmian α i γ, żaden z tak
powstałych wzorów nie odpowiada temu będącemu wynikiem pomiarów dyfrakcji produktu
rozkładu NH4Sc(BH4)4, a więc związkowi określonemu jako β-LiSc(BH4)4. Wzór uzyskany dla
modelu β4, czyli najniżej energetycznego, podobnie jak modelu β5, charakteryzuje się dużo
większą liczbą refleksów niż w oryginalnym wzorze dyfrakcyjnym. Modele β1–3, choć
posiadają mniej refleksów, również nie mogą być uznane jako poprawnie odwzorowujące
wynik eksperymentalny.

Rysunek 69. Porównanie wzorów dyfrakcyjnych struktur β-LiSc(BH4)4 zoptymalizowanych metodą DFT-D3 ze
wzorem uzyskanym eksperymentalnie, gwiazdkami (*) zaznaczone są refleksy we wzorze eksperymentalnym
pochodzące od produktu ubocznego – LiCl, natomiast symbolami # najbardziej intensywne refleksy pochodzące
od α-LiSc(BH4)4. Wartości intensywności zostały znormalizowane względem najsilniejszego refleksu
w poszczególnych dyfraktogramach.

Drugim wnioskiem z uzyskanych wyników obliczeń jest brak podobieństwa odmiany
polimorficznej β do pozostałych dwóch, podobnych do siebie, odmian α i γ. Podsieci kationów
i anionów, a także ich wzajemna koordynacja różnią się znacząco.
Oba te wnioski sprawiły, że tożsamość chemiczna produktu rozkładu borowodorku
amonowo-skandowego została poddana w wątpliwość i zaproponowane zostało nowe
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rozwiązanie uwzględniające podstawienie grup borowodorkowych chlorem, obecnym
w próbce jako produkt uboczny – LiCl. Poprawiło to nieco parametry dopasowania profilu
Rietvelda. Uzyskany w ten sposób wzór chemiczny badanego związku to LiSc(BH4)4-xClx,
gdzie x = 0,69. Szczegóły tej zmiany zostały opisane w rozdziale IV.1.3.
Obecność chloru w badanych modelach z pewnością zmieniłaby uzyskane wyniki
obliczeniowe. Jednak ze względu na ułamkowe i nieuporządkowane podstawienie, analiza
kwantowomechaniczna tego typu układu jest dużo bardziej złożonym problemem, który nie
został przeze mnie podjęty.
4. Lista struktur krystalicznych zdeponowanych w bazach danych
W toku badań przeprowadzonych na potrzeby tej pracy doktorskiej opisanych zostało
11 nowych struktur krystalicznych o numerach w krystalograficznych bazach danych
ICSD [263] i CCSD [295] odpowiednio:

§

NH4Y(BH4)4

ICSD 265267

NH4Sc(BH4)4

ICSD 265266

NH4Al(BH4)4

ICSD 265264

β-LiSc(BH4)4

ICSD 265265

LiSc(BH4)4,31Cl0,69

CCDC 1890079§

γ-LiSc(BH4)4

CCDC 2007744§

stan podstawowy LiSc(BH4)4

CCDC 2007629§

RbSc(BH4)4

CCDC 1914477

CsSc(BH4)4

CCDC 1914478

Rb3ScCl6

CCDC 1914489

Cs3ScCl6

CCDC 1914482

Nie są dostępne publicznie do czasu wydania opisującej je publikacji [272].
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V.

Podsumowanie

W toku badań, opisanych w niniejszej rozprawie, udało mi się uzyskać pięć nowych związków
chemicznych z rodziny borowodorków CatM(BH4)4, a także dwie nowe odmiany polimorficzne
LiSc(BH4)4 i dwa nowe chlorki dwumetaliczne typu M3ScCl6. W ramach badań
przeprowadziłam dwa typy syntezy borowodorków – mechanochemiczną oraz z użyciem
rozpuszczalnika. Uzyskane produkty scharakteryzowałam za pomocą metod FTIR, XRD i jeśli
to było zasadne TGA/DSC/MS. Trzy uzyskane odmiany polimorficzne LiSc(BH4)4 posłużyły
mi jako podstawa obliczeń kwantowomechanicznych, mających na celu określenie ich modeli
uporządkowanych oraz względnych energii całkowitych. Na podstawie wyników badań
opisanych w tej pracy powstały trzy oryginalne publikacje naukowe [271,275,276] i jedna praca
przeglądowa [106].
Pierwszą częścią pracy była synteza pochodnych borowodorku amonu, NH4M(BH4)4, M = Sc,
Y, Al. Celem tego studium było zwiększenie temperatury rozkładu względem czystej formy
NH4BH4 przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej zawartości wodoru (12,1–19,3% wag.).
Niestety, wszystkie otrzymane pochodne rozkładają się już w temperaturze pokojowej,
z maksimum spadku masy pierwszego etapu rozkładu w zakresie temperatury 35–53°C.
W temperaturach rozkładu nie widać trendu związanego z promieniem jonowym M 3+ –
najwyższa spośród trzech wartości, czyli 53°C, odpowiada związkowi skandu o promieniu
jonowym mniejszym niż itru, a większym niż glinu. Rozkład termiczny w każdym z trzech
opisanych przypadków jest procesem wieloetapowym i złożonym, przez co określenie
produktów rozkładu było utrudnione lub niemożliwe, tym bardziej, że dla każdego ze związków
przebiegał inaczej. Produktami rozkładu NH4Y(BH4)4 w temperaturze pokojowej okazały się
obie odmiany polimorficzne Y(BH4)3, w wypadku NH4Sc(BH4)4 – borowodorek mieszany
(częściowo podstawiony chlorem) β-LiSc(BH4)4. Produkty rozkładu NH4Al(BH4)4 nie zostały
natomiast zidentyfikowane.
Zastosowanie borowodorków typu NH4M(BH4)4, M = Sc, Y, Al do magazynowania wodoru
wydaje się być niemożliwe. Ich rozkład z wydzieleniem gazów zachodzi w temperaturze
pokojowej, a więc porównywalnej z temperaturą rozkładu NH4BH4, przez co ich
magazynowanie jest znacznie utrudnione. Do tego wielościeżkowa natura procesów rozkładu,
które przebiegają z wydzieleniem innych niż wodór gazów, m.in. typu BxHy, NxHy lub
borazyny, jest złym prognostykiem dla ewentualnego procesu uwodornienia.
Celem syntezy prowadzonej w środowisku rozpuszczalnika, DMS, była próba otrzymania
borowodorku skandu, Sc(BH4)3. Próba ta nie powiodła się, najpewniej ze względu na zbyt dużą
kwasowość Lewisa tego związku. Z tego względu, w obecności związków litowców,
preferowanymi termodynamicznie borowodorkami są te typu MSc(BH 4)4, co potwierdza

125

wyniki opisywane w literaturze dla syntez mechanochemicznych, a także zmienioną
w stosunku do NH4Y(BH4)4 ścieżkę rozkładu termicznego skandowej pochodnej borowodorku
amonu.
Produktami syntezy w środowisku DMS były jednak nowe związki typu MSc(BH4)4, M = Rb,
Cs, a także nowa odmiana polimorficzna γ-LiSc(BH4)4. Uzyskanie dwumetalicznych
pochodnych borowodorku skandu bez chlorkowych produktów ubocznych do tej pory
okazywało się niemożliwe. Dzięki różnicy rozpuszczalności produktów w DMS, tym razem
chlorki udało się odfiltrować, otrzymując czyste formy borowodorków. Synteza analogicznych
próbek metodą mechanochemiczną stworzyła możliwość oceny wpływu chlorków na rozkład
termiczny tych borowodorków. Temperatura rozkładu nie ulega zmianie pod wpływem
zanieczyszczenia i we wszystkich przypadkach maksimum spadku masy przypada powyżej
200°C, a skutkiem obecności LiCl jest zmiana ścieżki rozkładu. Pomimo że zawartość wagowa
wodoru w próbkach czystych jest większa, to rozkład prowadzi do borowodorków prostych,
a więc ¼ wodoru obecnego w MSc(BH4)4 nie zostaje wydzielona aż do temperatury 500°C lub
420°C, odpowiednio dla M = Rb i Cs. Wśród produktów wygrzewania próbek
zanieczyszczonych chlorkiem znajdują się mieszane chlorki RbLiCl2 i CsLi2Cl3, dzięki czemu
z próbki wydzielona zostaje większa część molowa wodoru.
Otrzymane przeze mnie borowodorki MSc(BH4)4, M = Rb i Cs, charakteryzują się dość wysoką
pojemnością grawimetryczną wodoru – odpowiednio 8,5 oraz 6,8% wag. Uwalniany z nich
endotermicznie wodór jest jednak śladowo zanieczyszczony toksycznym diboranem, a co
najważniejsze temperatura, w której zachodzi rozkład termiczny przekracza 200°C. Z tego
powodu związki te nie mogą być stosowane jako magazyny wodoru w zastosowaniach
niskotemperaturowych, a ich przyszłe badania nie wyjdą zapewne poza obszar studiów
podstawowych.
Obliczenia kwantowomechaniczne struktur odmian polimorficznych LiSc(BH4)4 przyniosły
wartościowy merytorycznie, aczkolwiek nie do końca zakładany, rezultat. Największym
sukcesem tej części pracy jest określenie struktury stanu podstawowego tego związku, która na
dodatek odpowiada wzorom dyfrakcyjnym uzyskiwanym do tej pory eksperymentalnie dla
α-LiSc(BH4)4. Odmiana polimorficzna γ jest nieuporządkowanym ze względu na rotacje grup
BH4 analogiem odkrytego stanu podstawowego. Nie udało się uzyskać dla niej dobrego modelu
uporządkowanego i zapewne nieuporządkowanie substytucyjne jest jej prawdziwą naturą.
Z racji, że ostatnia struktura – określana wstępnie jako β-LiSc(BH4)4, nie znalazła
odwzorowania w modelach teoretycznych, w ponownym udokładnieniu struktury
eksperymentalnej uwzględniłam podstawienia pozycji grup borowodorkowych chlorem.
Obecność tego pierwiastka wynika z zanieczyszczenia prekursora, czyli NH4Sc(BH4)4,
chlorkiem litu. Poprawiony w ten sposób wzór chemiczny tego związku to LiSc(BH4)4-xClx,
gdzie x = 0,69.
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VI. Perspektywy dalszych badań
Przeprowadzone przeze mnie studium dotyczące nowych materiałów do magazynowania
wodoru opartych na skandzie, itrze i glinie nie wyczerpuje całkowicie tej tematyki. Wiele
z branych pod uwagę zagadnień okazało się niemożliwych do zinterpretowania na podstawie
dostępnych wyników badań. W związku z tym, w celu uzupełnienia wiedzy na temat badanych
przeze mnie układów, mogą zostać w przyszłości podjęte dodatkowe kroki pozwalające
wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.
Jak pokazałam w swojej pracy, na rozkład termiczny badanych związków typu NH4M(BH4)4,
M = Sc, Y, Al, znaczący wpływ może mieć obecność w próbkach „martwej masy”, czyli
chlorku litu wchodzącego w reakcje z borowodorkami w czasie ich ogrzewania. Zasadną
byłaby więc synteza tego typu związków w postaci niezanieczyszczonej, czyli za pomocą
jednej z dwóch metod z użyciem rozpuszczalnika. Ich zastosowanie może być jednak
utrudnione ze względu na niską temperaturę rozkładu badanych związków.
Metoda syntezy stosowana przeze mnie w części pracy dotyczącej pochodnych borowodorku
skandu wymaga niejednokrotnego zastosowania obniżonego ciśnienia w celu pozbycia się
z układu rozpuszczalnika. Wraz z obniżeniem ciśnienia związki typu NH4M(BH4)4 mogą ulec
przyspieszonemu rozkładowi. Dzięki ostatnim doniesieniom o syntezie soli
słabokoordynującego anionu [Al{OC(CF3)3}4]− z kationem amonowym [296] można wziąć pod
uwagę również kilkuetapową reakcję obejmującą metatezę w środowisku rozpuszczalnika
stosowaną dotychczas do syntezy czystych borowodorków mieszanych. W przypadku
pochodnej glinowej należałoby jednak wcześniej zsyntetyzować borowodorki typu
[Cat]Al(BH4)4 z dużymi kationami organicznymi.
Innym wartym uzupełnienia elementem studium dotyczącego NH4M(BH4)4, M = Sc, Y, Al, jest
szczegółowa analiza dekompozycji w temperaturze pokojowej i sprawdzenie, czy powolny
rozkład prowadzi do takich samych produktów jak szybkie ogrzewanie do tej temperatury
i chłodzenie (quenching). Nie jest bowiem wykluczone, że powolny rozkład prowadzi od razu
do produktów kolejnego jego etapu. Zrozumienie tego zagadnienia jest kluczowe dla
zidentyfikowania pełnej ścieżki rozkładu NH4M(BH4)4, M = Sc, Y, Al. Dodatkowo,
wartościowymi mogłyby się okazać pomiary dyfrakcyjne prowadzone podczas powolnego
ogrzewania świeżo zsyntetyzowanych próbek. Być może udałoby się w ten sposób
zaobserwować produkty pośrednie dekompozycji, które w innym wypadku są amorficzne.
W swojej pracy wykazałam po raz kolejny, że ze względu na dużą kwasowość Lewisa
borowodorku skandu, jego powstawanie nie jest preferowane, gdy w układzie znajdują się
borowodorki metali alkalicznych. W związku z tym, otrzymanie Sc(BH4)3 może okazać się
możliwe jedynie w środowisku pozbawionym tych jonów. Jedną z metod, która nie została
jeszcze sprawdzona jest użycie nieco zmodyfikowanej wersji literaturowej metody uzyskiwania
borowodorków prostych [208] opartej na reakcji wodorku prostego ScHx z kompleksem
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diboranu i siarczku dimetylu, czyli BH3∙(CH3)2S. Produktem takiej syntezy mógłby być
Sc(BH4)3 lub jego kompleks z DMS – oba są nowymi związkami, więc uzyskanie którejkolwiek
z tych form byłoby wynikiem odkrywczym.
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