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Streszczenie 

Otrzymanie nowej matrycy polimerowej do zastosowania  

w elektrolitach litowych 

 

Sylwia Bogucka 

 

Kierujący pracą: dr. inż. Ewa Zygadło- Monikowska 

 

1. Wstęp 

Obecnie najczęściej używanym chemicznym źródłem prądu są baterie litowo-jonowe, 

które skutecznie zastąpiły akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe.[1] 

Stosowane są do magazynowania energii w wielu urządzeniach przenośnych, takich jak 

telefony komórkowe, laptopy czy aparaty fotograficzne. Niewielkie światowe zasoby litu, 

szacowane obecnie na 13,5 mln ton [2], wysoka cena oraz szybki wzrost zainteresowania 

bateriami do zastosowań wielkoskalowych, takich jak samochody elektryczne czy 

magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, powoduje przyspieszenie poszukiwań 

nowych rodzajów baterii. Obiecującą alternatywą dla obecnie używanych akumulatorów 

litowo-jonowych wydają się być ich analogi – akumulatory sodowo-jonowe. Niniejsza 

praca poświęcona jest opracowaniu metody syntezy nowych soli boranowych do 

wykorzystania w akumulatorach jako elektrolit. Celem jest opracowanie monomeru 

allilowego do otrzymania polielektrolitu w reakcji kopolimeryzacji rodnikowej z SO2. 
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CH2 CHCH 2OH + CH2 CHCH 2ONa +     H2Na

2. Część eksperymentalna i dyskusja 

Pierwszym etapem niniejszej pracy był dobór optymalnych warunków syntezy soli 

tetraalkoksyboranowych sodu przy użyciu odpowiednich monoeterów metylowych glikoli 

oligooksyetylenowych, sodu oraz trójalkoksy pochodnych boru zgodnie  

z równaniami:  

CH3O(CH2CH2O)mH + Na  CH3O(CH2CH2O)mNa + 
1

2
 H2 

(OCH2CH2)nOCH3

B
CH3O(CH2CH2O)n  (OCH2CH2)nOCH3 (OCH2CH2O)nOCH3

B

CH3O(CH2CH2O)n

(OCH2CH2O)nOCH3CH3O(CH2CH2O)m

CH3O(CH2CH2O)mNa+ Na
+

 

Analiza spektralna FTIR, 
1
H NMR oraz 

11
B NMR otrzymanych związków wskazuje na 

niemal całkowite przereagowanie substratów z utworzeniem soli tetralkoksyboranowych 

sodu, w których liczba koordynacyjna boru wynosi IV. Zastosowany 10% nadmiar sodu, w 

stosunku do trójalkoksy pochodnych boru, okazał się niewystarczający do całkowitego 

przereagowania substratu. 

Drugim etapem było wprowadzenie podstawnika alliloksy za pomocą  

prop-2-en-1-olanu sodu do trójalkoksy pochodnej boru zgodnie z reakcjami: 

                                                                            
1

2

(OCH2CH2)2OCH3

B
CH3O(CH2CH2O)2

 (OCH2CH2)2OCH3

CH2 CHCH2ONa+

(OCH2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH2CH2O)2

(OCH2CH2)2OCH3
CH2 CHCH 2O

Na
+

                                                                             

W oparciu o wykonaną analizę spektralną FTIR, 
1
H NMR oraz 

11
B NMR otrzymanych 

związków stwierdzono, że uzyskano trójalkoksy(alliloksy)boranowe sole sodu, w których 

liczba koordynacyjna boru wynosi IV. 
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Kolejnym etapem było przeprowadzenie reakcji kopolimeryzacji otrzymanych 

trójalkoksy(alliloksy)boranowych soli sodu z dwutlenkiem siarki. Inicjatorem 

kopolimeryzacji był wodoronadtlenek tert-butylu (WTB). Reakcja przebiegała według 

równań:  

C OCH3

CH3

CH3

O H    +  SO2 C OCH3

CH3

CH3

O  H+ SO2 C O   +  H+  + SO3CH3

CH3

CH3  

SO2
WTB

+

      

O

CH2

HC

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

O

S

O

Na
+

CH2 CHCH 2O

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

Na
+

n

 

Analiza spektralna FTIR, 
1
H NMR oraz 

11
B NMR, którym zostały poddane produkty 

reakcji wykazała, że reakcja kopolimeryzacji się nie powiodła. Układ ten wymaga 

dalszych badań nad doborem warunków kopolimeryzacji, chrakteryzującej się niskimi 

wartościami temperatury sufitowej (Tc) z uwagi na odwracalność reakcji addycji.   

3. Literatura 

[1] A. Czerwiński, Akumulatory, baterie, ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 

Warszawa, 2005 

[2] US Department of the Interior, US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 

2015 
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Abstract 

Synthesis of new polymer matrix for use in lithium electrolytes 

Sylwia Bogucka 

 

Supervisor: dr. inż. Ewa Zygadło- Monikowska 

 

1. Introduction 

Currently, the most widely used chemical current sources are lithium-ion batteries, 

which effectively replaced the nickel-metal hydride batteries and nickel-cadmium 

batteries.[1] They are used for energy storage in many portable devices such as mobile 

phones, laptops and cameras. Low lithium reserves, currently estimated  

at 13.5 million tones [2], high price and the rapid growth of interest in large scale batteries 

for applications such as electric cars or storage of energy from renewable sources will 

accelerate the search for new types of batteries. A promising alternative to the currently 

used lithium-ion batteries seem to be their analogues – sodium-ion batteries. This work is 

devoted to the development of method of the synthesis of new borate salts for use in 

batteries as the electrolyte. The aim is to develop allyl monomer to obtain polyelectrolyte 

by radical copolymerization with SO2. 

2. The experimental part and Discussion 

The first step of this study was the selection of the optimum conditions for synthesis of 

the tetraalkoxyborate sodium salts using appropriate mono methyl ethers of 

oligooxyethylene glycols, sodium and trialkoxy boron derivatives according to the 

equations: 

CH3O(CH2CH2O)mH + Na  CH3O(CH2CH2O)mNa + 
1

2
 H2 

(OCH2CH2)nOCH3

B
CH3O(CH2CH2O)n  (OCH2CH2)nOCH3 (OCH2CH2O)nOCH3

B

CH3O(CH2CH2O)n

(OCH2CH2O)nOCH3CH3O(CH2CH2O)m

CH3O(CH2CH2O)mNa+ Na
+
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CH2 CHCH 2OH + CH2 CHCH 2ONa +     H2Na

Spectral analysis FTIR, 
1
H NMR and 

11
B NMR of the compounds obtained shows 

almost complete conversion of the substrate to form a tetraalkoxyborate sodium salts 

where the coordination number of boron equals IV. Applied 10% excess of sodium over 

trialkoxy boron derivatives proved insufficient to in the reaction product there was also  

an undesirable. 

The second step was the introduction of an allyl substituent using prop-2-en-1-olate  

of sodium to trialkoxy boron derivative according to the reactions: 

                                                                            
1

2
 

(OCH2CH2)2OCH3

B
CH3O(CH2CH2O)2

 (OCH2CH2)2OCH3

CH2 CHCH2ONa+

(OCH2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH2CH2O)2

(OCH2CH2)2OCH3
CH2 CHCH 2O

Na
+

 

Based on the the spectrum analysis FTIR, 
1
H NMR and 

11
B NMR of the compounds 

obtained, it was found that the obtained trialkoxy(allyloxy)borate sodium salts, which is 

the coordination number of boron equals IV. 

The next step was to carry out the polymerization reaction of the obtained 

trialkoxy(allyloxy)borate sodium salts using sulfur dioxide. Copolymerization initiator was 

tert-butyl hydroperoxide (WTB). The reaction proceeded according to the equations: 

C OCH3

CH3

CH3

O H    +  SO2 C OCH3

CH3

CH3

O  H+ SO2 C O   +  H+  + SO3CH3

CH3

CH3  

SO2
WTB

+

      

O

CH2

HC

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

O

S

O

Na
+

CH2 CHCH 2O

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

Na
+

n
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Spectral analysis FTIR, 
1
H NMR and 

11
B NMR, which have undergone the reaction 

products showed that the copolymerization failed. This system requires further studies on 

the selection of polymerization conditions, characterized by low values of the ceiling 

temperature (Tc) due to the reversibility of the addition reaction. 

3. Literature  

[1] A. Czerwiński, Akumulatory, baterie, ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 

Warszawa, 2005 

[2] US Department of the Interior, US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 

2015 
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1. Wstęp i cel pracy  

Zagadnienia związane z nowymi źródłami energii są obecnie bardzo szeroko badane ze 

względu na wyczerpywanie się złóż naturalnych i stale rosnące zapotrzebowanie na 

energię elektryczną. Zużycie energii na świecie ciągle wzrasta, szacuje się, że dwukrotnie 

z każdym dwudziestoleciem. Alternatywne źródła energii, takie jak energia wiatrowa czy 

słoneczna, są praktycznie niezniszczalne, więc można z nich czerpać energię prawie 

nieograniczenie.[1] Niestety występują okresowo, dlatego wymagają magazynowania 

zgromadzonej energii. Elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii produkują 

różne ilości energii w zależności od warunków atmosferycznych oraz innych czynników 

fizycznych, jak położenie geograficzne, pora dnia i roku. Najczęściej popyt na energię nie 

nakłada się na czas jej produkcji, znacznie ją przewyższając w określonych porach. Aby 

możliwe było zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej należy zapewnić 

system do przechowywania jej nadmiaru i możliwości poboru przy zwiększonym 

zapotrzebowaniu. Wdrożenie na szeroką skalę metod pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych wymaga wzrostu produkcji niedrogich, wydajnych systemów jej 

magazynowania, gdzie mogą znaleźć zastosowanie akumulatory litowo-jonowe lub,  

w przyszłości, sodowo-jonowe.[2] Przechowywanie energii w ogniwach galwanicznych 

powinno być w pełni bezpieczne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy prowadzi się 

badania nad zastąpieniem ciekłych, palnych składników elektrolitów materiałami 

polimerowymi. 

Obecnie najpowszechniej używanym chemicznym źródłem prądu są baterie  

litowo-jonowe, które znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Jednak ze względu na 

niewielkie światowe zasoby litu, szacowane obecnie na 13,5 mln ton [3] i wysoki koszt 

trwają poszukiwania nowych rozwiązań, które byłyby lepszą alternatywą dla obecnie 

używanych akumulatorów litowo-jonowych. Szeroka dostępność sodu oraz jego niska cena 

sprawiają, że jest on rozpatrywany jako potencjalny materiał do wykorzystania w nowych 

urządzeniach elektrochemicznych, takich jak akumulatory sodowo-jonowe.[2] 

Niniejsza praca dotyczy tematyki nowych elektrolitów polimerowych do zastosowania 

w ogniwach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Celem pracy jest określenie 

możliwości syntezy nowych polielektrolitów na drodze polimeryzacji rodnikowej 

monomerów w postaci soli tetraalkoksyboranowych metali alkalicznych.  



12 
 

2. Przegląd literaturowy 

2.1.  Akumulatory litowo-jonowe 

Pierwsze baterie sodowo-jonowe zostały wprowadzone na rynek w 1991 roku przez 

firmę Sony. Obecnie stanowią jedną z najbardziej popularnych technologii akumulatorów 

na świecie. Do ich największych zalet należą mała waga i objętość ogniw, brak efektu 

pamięciowego oraz długa żywotność.[4] Baterie litowo-jonowe składają się z elektrod oraz 

elektrolitu wypełniającego przestrzeń pomiędzy nimi. Schemat działania akumulatorów 

litowo-jonowych II rodzaju (ładowalnych) został przedstawiony na rysunku 1. Podczas 

rozładowywania baterii następuje samoistna deinterkalacja litu zawartego w grafitowej 

anodzie do elektrolitu, którym kationy migrują do katody. Zewnętrznym obwodem 

przemieszczają się elektrony. W rezultacie otrzymywany jest prąd elektronowy. W trakcie 

ładowania, na skutek przyłożonego napięcia, zachodzi proces odwrotny.  

 

Rysunek 1. Schemat działania akumulatorów litowo-jonowych. 
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Metaliczny lit dobrze sprawdza się jako anoda w akumulatorach litowo-jonowych, 

jednak występuje zjawisko powstawania pasywnej warstwy, która jest czynnikiem 

szkodliwym, stwarzającym problemy dla dobrej odtwarzalności procesów elektrodowych. 

Ze względu na niezadowalające parametry pracy i względy bezpieczeństwa zaprzestano 

produkcji i sprzedaży baterii zawierających anodę litową. Obecnie najczęściej stosowanym 

materiałem anodowym jest anoda grafitowa z interkalowanym litem, LixC6. W ogniwach 

litowo-jonowych jako materiały katodowe wykorzystywane są układy tlenków metali 

zawierające lit w strukturze, takie jak LiCoO2, LiMn2O4 oraz LiNiO2.[5,6] 

2.2. Baterie sodowe i sodowo-jonowe 

Pierwsze baterie sodowe zwane są bateriami β-sodowymi. W akumulatorach tych 

anodę stanowi ciekły sód, rolę stałego elektrolitu ceramicznego pełni β-alumina. Odkrycie 

przewodnictwa jonowego β-aluminy doprowadziło do skonstruowania 

wysokotemperaturowego ogniwa sodowo-siarkowego. Jest ono rzadko stosowane ze 

względu na wysoką temperaturę pracy, względy bezpieczeństwa oraz korozyjność 

obudowy.[7]  

Drugą, równie ważną, technologią baterii sodowych, są akumulatory sodowo-niklowe  

o konstrukcji bardzo podobnej do ogniw sodowo-siarkowych. Różnicę stanowi katoda,  

w której ciekła siarka została zastąpiona stałym chlorkiem niklu oraz dodatek elektrolitu 

pośredniego, NaAlCl4. Temperatura pracy ogniwa sodowo-niklowego jest niższa niż 

sodowo-siarkowego, mniejsze są również problemy korozyjne.[7] 

Mimo wielu zalet ogniwa sodowo-siarkowe i sodowo-niklowe nie są produkowane 

konkurencyjnie. 

Dalszy rozwój akumulatorów wymaga zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa 

użytkowania, obniżenia temperatury pracy  oraz kosztów produkcji i eksploatacji.[8] 

Poszukiwania nowych chemicznych źródeł prądu zaowocowały badaniami nad 

urządzeniami o analogicznej budowie do litowo-jonowych  akumulatorami  

sodowo-jonowymi. Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów litu na świecie i jego wysoką 

ceę proponuje się zastąpienie litu sodem. W chwili obecnej przeszkody techniczne stwarza 

brak wysokiej jakości materiałów elektrodowych i elektrolitów, których synteza byłaby 

akceptowalna przez przemysł oraz, które byłyby bezpieczne, nietoksyczne, trwałe oraz 
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tanie.[2] W przypadku technologii baterii i akumulatorów największe znaczenie ma wybór 

właściwej kombinacji elektrod i elektrolitu w celu uzyskania najlepszej wydajności, także 

w odniesieniu do kosztów i czasu życia, ale wiele można osiągnąć również poprzez 

optymalizację każdego elementu akumulatora z osobna.[9,10] 

Podstawowe elementy, z których zbudowane są akumulatory, to: 

– elektroda dodatnia (katoda), 

– elektroda ujemna (anoda), 

– elektrolit.  

Zasada działania akumulatorów sodowo-jonowych jest bardzo zbliżona do  

litowo-jonowych. Jony sodu przemieszczają się pomiędzy elektrodą dodatnią i ujemną 

poprzez sodowy elektrolit jonowy.[11]  

Schemat działania baterii sodowo-jonowych II rodzaju (ładowalnych) przedstawiono 

na rysunku 2. W trakcie rozładowywania baterii dochodzi do samoistnej deinterkalacji 

sodu zawartego w grafitowej anodzie do elektrolitu, w którym kationy sodu migrują  

w stronę katody. Jednocześnie zewnętrznym obwodem przemieszczają się elektrony,  

w rezultacie otrzymywany jest prąd elektronowy. W trakcie ładowania, na skutek 

przyłożonego napięcia, zachodzi proces odwrotny.  

 

Rysunek 2. Schemat działania akumulatorów sodowo-jonowych. 
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Zaletą akumulatorów sodowo-jonowych jest możliwość zastosowania tańszych, 

aluminiowych kolektorów prądu, zamiast miedzianych,  ponieważ, w przeciwieństwie do 

litu, nie tworzy on stopu z aluminium.[11,12] Do korzyści stosowania baterii  

sodowo-jonowych można zaliczyć również fakt, że są zdolne do pracy w temperaturze 

otoczenia[10] oraz charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną.[13]  

2.2.1. Materiały katodowe 

Aktualnie prowadzone są intensywne badania nad katodami, które mogłyby zostać 

zastosowane w ogniwach sodowo-jonowych. Prowadzone były badania nad takimi 

materiałami elektrodowymi jak: NaxCoO2, NaxMnO2, NaxTiS2, NaxNbS2Cl2, NaxWO3-x, 

NaxMoS3. Wydajność interkalacji-deinterkalacji, pojemność, potencjał i opór ograniczają 

ich praktyczne zastosowanie.[11,14] Związek Na3V2(PO4)3 początkowo był badany w celu 

zastosowania w stałych elektrolitach jednak stał się interesującym materiałem 

elektrodowym ze względu na imponującą gęstość energii.[11] Najbardziej obiecującym 

materiałem katodowym wydają się być warstwowe lub spinelowe układy tlenków metali 

przejściowych, w których strukturę wbudowuje się sód. Przykładem jest układ tlenków 

Na2Ni2TeO6, Na2Co2TeO6 i Na1.6Sr0.2Ni2TeO6, który został z powodzeniem 

zsyntetyzowany i scharakteryzowany.[15] 

2.2.2. Materiały anodowe 

Identyfikacja bezpiecznej i efektywnej elektrody ujemnej jest kluczową kwestią dla 

pomyślnego rozwoju baterii sodowo-jonowych.[2] Sód metaliczny dobrze sprawdza się 

jako anoda jednak, ze względu na powstawanie dendrytów i względy bezpieczeństwa,[11] 

prowadzone są intensywne prace nad anodami z materiałów węglowych i stopów. Materiał 

węglowy uważany jest za najbardziej obiecujący materiał anodowy do zastosowania  

w ogniwach sodowo-jonowych. Porowata struktura jest czynnikiem decydującym  

o zastosowaniu anod węglowych, ponieważ jest zdolna do wychwytywania jonów sodu. 

[16] Prowadzone są badania nad anodami wytworzonymi z kompozytów węgiel-tlenek 

metalu. Anoda oparta na tlenku miedzi, CuO, może z powodzeniem zastąpić metaliczny 

sód, dzięki czemu ogniowo będzie bezpieczniejsze i bardziej wydajne.[17] 
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2.2.3. Elektrolity wykorzystywane w akumulatorach 

Elektrolit jest elementem baterii, który wypełnia przestrzeń między elektrodami. Nie 

przewodzi on elektronów, ale jest przewodnikiem jonów, w przypadku baterii litowo- lub 

sodowo-jonowych musi umożliwiać transport kationów litowych lub sodowych.  

Elektrolit, aby znalazł praktyczne zastosowanie w akumulatorach powinien 

charakteryzować się: 

 wysoką przewodnością jonową, która wynika z ruchu kationów, ponieważ 

tylko one biorą udział w reakcjach elektrodowych,  

 dobrą wytrzymałością mechaniczną,  

 dobrą stabilnością chemiczną i elektrochemiczną, 

 wysoką stabilnością termiczną (przynajmniej do 90 °C), 

 wysoką kompatybilnością z innymi elementami ogniwa.  

W powszechnie produkowanych bateriach litowo-jonowych elektrolit stanowi roztwór 

soli litowej w polarnych rozpuszczalnikach aprotonowych, takich jak liniowe lub cykliczne 

węglany (węglan etylenu, węglan propylenu, węglan dimetylu) wprowadzony do wolnych 

przestrzeni w separatorze, który ma za zadanie nie dopuścić do kontaktu elektrod przy 

jednoczesnym zapewnieniu transportu jonów między nimi. Jako separatory najczęściej 

stosuje się włókniny lub materiały porowate wykonane z poliolefin, polietylenu lub 

polipropylenu.[18,19,20] 

Elektrolity do zastosowania w bateriach sodowo-jonowych składają się z soli sodowej, 

rozpuszczalników i dodatków. Powinny charakteryzować się możliwie najwyższą 

stabilnością termiczną i chemiczną oraz być kompatybilne z pozostałymi elementami 

akumulatorów. Elektrolity do baterii sodowo-jonowych mogą przyjmować różną  

postać – cieczy, żelu oraz ciała stałego. Elektrolity ciekłe charakteryzują się najwyższymi 

wartościami przewodnictwa jonowego. Niestety mają sporo wad. Główne z nich to niska 

stabilność termiczna, niestabilność warstw pasywnych na elektrodach oraz względy 

bezpieczeństwa związane z palnością i możliwością wycieku elektrolitu po utracie 

integralności ogniwa. Elektrolity żelowe składają się z elektrolitu ciekłego 

immobilizowanego w porach matrycy polimerowej. Wykazują zwiększoną stabilność i są 

bezpieczniejsze, ale mają niższe, niż elektrolity ciekłe, wartości przewodnictwa jonowego. 
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Elektrolity stałe składają się z soli i matrycy polimerowej. Do zalet stałych elektrolitów 

polimerowych należy bezpieczeństwo użytkowania, możliwość uzyskania bardzo cienkich 

ogniw i niska masa. Ograniczeniem w ich zastosowaniu są niskie wartości przewodnictwa 

jonowego (zwłaszcza w niskich temperaturach), występowanie przemian fazowych oraz 

degradacja matrycy polimerowej wraz z upływem czasu, co wpływa na zmianę 

właściwości elektrolitu.[12] 

2.2.4. Nowe sole do zastosowań w elektrolitach 

W wielu ośrodkach badawczych prowadzone są badania nad otrzymaniem nowych soli 

litowych i sodowych do zastosowania w elektrolitach. Solą powszechnie używaną  

w elektrolitach litowych jest heksafluorofosforan litu, LiPF6. Sól ta dobrze dysocjuje  

w środowisku organicznym i zapewnia wysokie przewodnictwo jonowe. Jednak posiada 

również wady, do których zalicza się niestabilność termiczną i podatność na hydrolizę.[21]  

W literaturze opisanych jest wiele przykładów nowych soli, które są bardziej stabilne  

i równocześnie wykazują porównywalną lub nieznacznie niższą przewodność jonową. 

Dobrze scharakteryzowane zostały takie sole litowe jak: sól imidu kwasu 

trifluorometanosulfonowego, LiN(CF3SO2)2, trifluorometanosulfonian litu, LiCF3SO3, 

chloran (VII)  litu, LiClO4.[22] Do najbardziej obiecujących nowych związków zalicza się 

pochodne boranowe: bis(szczawiano)boran litu i difluoro(szczawiano)boran litu:[23,24] 

 

 

 

 

 

Wśród sodowych analogów soli litowych najczęściej badane są chloran (VII) sodu, 

NaClO4, oraz heksafluorofosforan sodu, NaPF6. Związki te charakteryzują się dużą 

wrażliwością na użyte materiały elektrodowe, co ogranicza ich stosowanie.[4] 

Przedstawicielami soli imidowych są difluorosulfoimid sodu, NaFSI, oraz 

trifluorometanosulfoimid sodu, NaTFSI, imizadoliowych zaś 4,5-dicyjano-2-

(trifluorometylo)imidazolan sodu, NaTDI, i 4,5-dicyjano-2-(pentafluoroetylo)imidazolan 
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sodu, NaPDI. [25] Znane są również litowe analogi soli imidowych  

i imizadoliowych.[21,26] 

Innym rodzajem elektrolitów jonowych są polielektrolity, w których do głównego 

szkieletu polimerowego wprowadzone są za pomocą wiązań kowalencyjnych, grupy 

jonowe, które znacząco wpływają na właściwości elektrochemiczne i mechaniczne. 

Otrzymane dotychczas polielektrolity, będące elektrolitami stałymi, charakteryzują się 

niedostateczną elastycznością i niskimi wartościami przewodności jonowej. Do najbardziej 

efektywnych można zaliczyć sole sodowe i litowe poli(sulfonaniu styrenu)  

i poli(sulfonaniu fosfazenu) lub Nafion®.[27,28] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

W macierzystej katedrze (KChiTP) trwają badania nad wykorzystaniem soli 

tetraalkoksyboranowych w elektrolitach polimerowych, które mogłyby znaleźć 

zastosowanie w akumulatorach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Syntezę tych soli 

prowadzi się z użyciem odpowiednich trójalkoksy pochodnych boru o wzorze 

B[(OCH2CH2)nOCH3]3, (gdzie n = 1, 2, 3 i 7,5) oraz butylolitu w rozpuszczalniku.  

2.3.  Podsumowanie przeglądu literatury i założenia do podjętej pracy 

Przegląd literatury wskazuje na duże zainteresowanie tematyką elektrochemicznego 

magazynowania energii. Najczęściej używanym chemicznym źródłem prądu dla 

przenośnych urządzeń elektronicznych są obecnie baterie litowo-jonowe. W ostatnich 

latach pojawiły się nowe zastosowania związane z rozwojem pojazdów zasilanych 

silnikami elektrycznymi (EV) i hybrydowymi (HEV), a także niekonwencjonalnymi 

metodami pozyskiwania energii, które wymagają urządzeń do magazynowania energii  
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o dużej pojemności. Ze względu na szybki wzrost zainteresowania bateriami do 

zastosowań wielkoskalowych następuje przyspieszenie poszukiwań nowych rodzajów 

baterii. Obiecującą alternatywą dla obecnie używanych akumulatorów litowo-jonowych 

wydają się być akumulatory sodowo-jonowe.  

Od nowych elektrolitów do zastosowań w akumulatorach oczekuje się wysokiej 

przewodności jonowej, dobrej wytrzymałości mechanicznej, stabilności termicznej, 

chemicznej i elektrochemicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania.  

W wielu ośrodkach badawczych prowadzone są badania nad otrzymaniem nowych soli 

do zastosowań w elektrolitach. W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów 

macierzystego wydziału trwają badania nad nowymi solami boranowymi, które w wielu 

przypadkach mają właściwości cieczy jonowych.  

Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody syntezy soli tetraalkoksyboranowych 

sodu, które będą mogły znaleźć zastosowanie w elektrolitach przy użyciu trójalkoksy 

pochodnych boru, sodu oraz odpowiednich monoeterów metylowych glikoli 

oligooksyetylenowych. Wprowadzenie do anionu soli grup zdolnych do polimeryzacji 

może pozwolić na syntezę polielektrolitów, które mogłyby znaleźć zastosowanie zarówno 

jako przewodniki litowe, jak i sodowe. Jako łatwo dostępny substrat wybrany został 

alkohol allilowy, który może ulec kopolimeryzacji z monomerem o właściwościach silnie 

akceptorowych, dwutlenkiem siarki. Jak wiadomo, takie monomery łatwo ze sobą reagują 

dając kopolimery o budowie naprzemiennej.  
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3. Część doświadczalna 

Wszystkie operacje, takie jak oczyszczanie, suszenie, przechowywanie substratów oraz 

reakcje prowadzono w atmosferze gazu obojętnego – argonu. Aparaturę chemiczną 

stosowaną we wszystkich procesach poddawano trzykrotnemu ewakuowaniu pod próżnią 

oraz napełnianiu argonem. Gaz obojętny przed użyciem, w celu odtlenienia, przepuszczano 

przez kolumnę wypełnioną miedzią osadzoną na żelu krzemionkowym, a następnie 

osuszano przepuszczając przez kolumnę zawierającą sita molekularne. 

3.1. Stosowane odczynniki 

 heksan, C6H12, przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze argonu, 

przed użyciem poddany oczyszczeniu (destylacja), POCh 

 tetrahydrofuran (THF), przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze 

argonu, w lodówce, stosowany po oczyszczeniu (destylacja), Aldrich 

 wodoronadtlenek tert-butylu (WTB)  

 sód metaliczny 

 prop-2-en-1-ol, alkohol allilowy 

 SO2 

 dimetylosulfotlenek (DMSO)  

 acetonitryl, CH3CN, przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze 

argonu, w lodówce, stosowany po oczyszczeniu (destylacja), Aldrich 

 toluen, C6H5CH3, przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze argonu, 

przed użyciem poddany oczyszczeniu (destylacja), POCh 

 chloroform deuterowany, CDCl3, nasycony argonem, przechowywany nad sitami 

molekularnymi w lodówce 

 dimetylosulfotlenek deuterowany nasycony argonem, przechowywany nad sitami 

molekularnymi w lodówce 
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3.2. Synteza soli tetraalkoksyboranowych sodu 

Syntezę prowadzono przy użyciu odpowiednich monoeterów metylowych glikoli 

oligooksyetylenowych, CH3O(CH2CH2O)nH (gdzie n = 1, 2, 3 i 7,5), sodu oraz trójalkoksy 

pochodnych boru według poniższego schematu: 

CH3O(CH2CH2O)mH + Na                    CH3O(CH2CH2O)mNa + 
1

2
 H2 

(OCH2CH2)nOCH3

B
CH3O(CH2CH2O)n  (OCH2CH2)nOCH3 (OCH2CH2O)nOCH3

B

CH3O(CH2CH2O)n

(OCH2CH2O)nOCH3CH3O(CH2CH2O)m

CH3O(CH2CH2O)mNa+ Na
+

  

Reakcję prowadzono stosując 10% nadmiar sodu w stosunku do trójalkoksy 

pochodnych boru.  

Układ reakcyjny składał się z kolby trójszyjnej o pojemności 50 cm
3
, wymrażalnika  

z suchym lodem i balonem, nasadki azotowej oraz mieszadła magnetycznego.  

3.2.1. Synteza (CH3OCH2CH2O)3CH3O(CH2CH2O)7,5BNa 

Reakcję prowadzono dwoma sposobami: etapowo oraz in situ. 

W sposobie I do kolby reakcyjnej dodano 10 cm
3
 heksanu. Następnie odważono do 

kolby 1,123 g sodu w postaci bardzo cienkich płatków. Przy włączonym mieszadle 

magnetycznym dodano 1,726 g monoeteru metylenowego glikolu etylenowego, 

CH3O(CH2CH2O)7,5H.  Nie zaobserwowano wydzielania się ciepła. Reakcja przebiegała 

przez kolejne 24 godziny, dopóki widoczne były pęcherzyki wydzielającego się  

gazu – wodoru. Po tym czasie dolna warstwa roztworu przyjęła brązowe zabarwienie. 

Następnie dodano 1,164 g roztworu trójalkoksy pochodnej boru, (CH3OCH2CH2O)3B. 

Reakcję pozostawiono na kolejne 60 godzin. Po upływie tego czasu zebrano górną 

warstwę (rozpuszczalnikową) i dwukrotnie przepłukano roztwór 5 cm
3
 heksanu. Osuszono 

roztwór stosując destylację pod zmniejszonym ciśnieniem (po osiągnięciu pełnej próżni 

roztwór dodatkowo ogrzano do 80 °C).  

W sposobie II wszystkie reagenty umieszczono w kolbie reakcyjnej przy włączonym 

mieszadle magnetycznym. Reakcję pozostawiono na kolejne 72 godziny. Po tym czasie 

dolna warstwa roztworu przyjęła jasne, beżowe zabarwienie. Otrzymany związek 

oczyszczono analogicznie do sposobu I. 
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CH2 CHCH 2OH + CH2 CHCH 2ONa +     H2Na

3.2.2. Synteza [(CH3OCH2CH2O)7,5]3CH3OCH2CH2OBNa 

Reakcję prowadzono in situ. Do kolby reakcyjnej odważono 0,185 g sodu. Następnie, 

przy włączonym mieszadle magnetycznym, dodano 0,556 g monoeteru metylenowego 

glikolu etylenowego, CH3OCH2CH2OH, 7,737 g roztworu trójalkoksy pochodnej boru, 

(CH3OCH2CH2O)7,5B oraz 10 cm
3
 heksanu.  Po dodawania reagentów zaobserwowano 

wydzielenie się ciepła, co świadczy o egzotermiczności reakcji. Po 50 godzinach dolna 

warstwa roztworu przyjęła pomarańczowe zabarwienie. Zebrano górną warstwę  

i przepłukano roztwór dwiema porcjami heksanu (po 5 cm
3
). Osuszono roztwór  

z wykorzystaniem destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem (po osiągnięciu pełnej próżni 

roztwór dodatkowo ogrzano do 80 °C).  

3.2.3. Synteza [(CH3O(CH2CH2O)2]3CH3OCH2CH2OBNa 

Reakcję prowadzono in situ. Do kolby reakcyjnej odważono 0,155 g sodu, dodano 

0,466 g monoeteru metylenowego glikolu etylenowego, CH3OCH2CH2OH, 2,254 g 

roztworu trójalkoksy pochodnej boru, (CH3OCH2CH2O)7,5B oraz 10 cm
3
 heksanu. Po  

45 godzinach dolna warstwa roztworu przyjęła jasne, beżowe zabarwienie. Zebrano 

warstwę rozpuszczalnikową i dwukrotnie przepłukano roztwór 5 cm
3
 heksanu. Osuszono 

roztwór stosując destylację pod zmniejszonym ciśnieniem (po osiągnięciu pełnej próżni 

roztwór dodatkowo ogrzano do 80 °C).  

3.3. Synteza soli trójalkoksy(alliloksy)boranowych sodu 

Reakcję prowadzono z użyciem alkoholu allilowego, sodu oraz odpowiedniej 

trójalkoksy pochodnej boru zgodnie z rekcjami: 

                                                                     
1

2
 

(OCH2CH2)2OCH3

B
CH3O(CH2CH2O)2

 (OCH2CH2)2OCH3

CH2 CHCH2ONa+

(OCH2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH2CH2O)2

(OCH2CH2)2OCH3
CH2 CHCH 2O

Na
+

 

Reakcję prowadzono stosując 10% nadmiar sodu w stosunku do trójalkoksy pochodnej 

boru.  
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Układ reakcyjny składał się z kolby trójszyjnej o pojemności 50 cm
3
, wymrażalnika z 

suchym lodem i balonem, nasadki azotowej oraz mieszadła magnetycznego.  

Reakcję prowadzono trzema sposobami: in situ oraz etapowo (w dwóch 

rozpuszczalnikach  heksanie i THF-ie)  

W sposobie I do kolby reakcyjnej odważono 0,283 g sodu oraz dodano 10 cm
3
 heksanu 

przy włączonym mieszadle magnetycznym. Bardzo ostrożnie wprowadzono  

0,647 g alkoholu allilowego przy dodatkowym chłodzeniu zawartości kolby za pomocą 

zlewki z wodą. Następnie dodano 4,107 g trójalkoksy pochodnej boru, 

[(CH3OCH2CH2O)2]3B. Reakcja przebiegała przez kolejne 65 godzin. Po tym czasie 

roztwór przyjął bardzo ciemne, brunatne zabarwienie i nie roztworzyła się cała ilość 

wprowadzonego sodu.  

W sposobie II reakcja biegła dwuetapowo. Do kolby reakcyjnej odważono 0,283 g 

sodu i dodano 10 cm
3
 heksanu. Następie ostrożnie wprowadzono 0,647 g alkoholu 

allilowego przy dodatkowym chłodzeniu zawartości kolby. Reakcję pozostawiono na 

kolejne 24 godziny. Po tym czasie nie roztworzyła się cała ilość wprowadzonego sodu. 

Dodano 4,107 g trójalkoksy pochodnej boru, [(CH3OCH2CH2O)2]3B. Reakcja przebiegała 

przez kolejne 24 godziny. Po tym czasie roztwór przyjął jasne, beżowe zabarwienie. 

W sposobie III reakcja biegła dwuetapowo, zastosowany był inny, niż w poprzednich 

reakcjach, rozpuszczalnik. Do kolby reakcyjnej odważono 0,283 g sodu i dodano 10 cm
3
 

THF-u przy włączonym mieszadle magnetycznym. Ostrożnie wprowadzono 0,647 g 

alkoholu allilowego przy dodatkowym chłodzeniu zawartości kolby. Reakcję 

pozostawiono na kolejne 24 godziny. Po tym czasie dodano 4,107 g trójalkoksy pochodnej 

boru, [(CH3OCH2CH2O)2]3B. Reakcja biegła przez następne 24 godziny. Po tym czasie 

roztwór przyjął pomarańczowe zabarwienie. 

W sposobie I i II zebrano górną warstwę (rozpuszczalnikową) i dwukrotnie 

przepłukano roztwory 5 cm
3
 heksanu. W sposobie III nie było to możliwe, ponieważ THF 

całkowicie rozpuszczał roztwór. Wszystkie roztwory osuszono stosując destylację pod 

zmniejszonym ciśnieniem. 
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3.4.  Kopolimeryzacja soli trójalkoksy(alliloksy)boranowych sodu 

dwutlenkiem siarki wobec wodoronadltenku tert-butylu (WTB) 

Reakcje prowadzono w reaktorach ciśnieniowych wykorzystując otrzymane we 

wcześniejszych etapach sole trójalkoksy(alliloksy)boranowe sodu. Inicjatorem 

polimeryzacji był wodoronadtlenek tert-butylu (WTB). Reakcje przebiegają zgodnie  

z poniższymi równiami:  

C OCH3

CH3

CH3

O H    +  SO2 C OCH3

CH3

CH3

O  H+ SO2 C O   +  H+  + SO3CH3

CH3

CH3  

SO2
WTB

+

      

O

CH2

HC

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

O

S

O

Na
+

CH2 CHCH 2O

(OCH 2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

Na
+

n

 

 

Do reaktorów odważono sole trójalkoksy(alliloksy)boranowe sodu. Kolejno, do 

pierwszego reaktora 1,147 g soli otrzymanej I sposobem, do drugiego 0,142 g soli 

otrzymanej II sposobem, do trzeciego 0,741 g soli otrzymanej III sposobem. Następnie do 

reaktorów skroplono dwutlenek siarki stosując duży nadmiar, ponieważ dwutlenek siarki 

pełnił również rolę rozpuszczalnika. Do reaktora pierwszego skroplono 8,988 g dwutlenku 

siarki, do drugiego 2,281 g, do trzeciego 8,226 g. Dwutlenek siarki skraplano  

w temperaturze −77 °C, ponieważ reakcje kopolimeryzacji z użyciem dwutlenku siarki 

charakteryzują się niską temperaturą graniczną − sufitową.  

Po 24 godzinach roztwór w reaktorze pierwszym przyjął beżowo-żółte zabarwienie,  

a na dnie i ściankach wytrącił się biały osad. Roztwór w reaktorze drugim zabarwił się na 

brązowo i również wytrącił się biały osad. W reaktorze trzecim roztwór przyjął beżowe 

zabarwienie oraz wytrąciła się niewielka ilość białego osadu. Zebrano górne warstwy 

(rozpuszczalnikowe) i reaktory dwukrotnie przepłukano 5 cm
3
 THF-u. Roztwory osuszono 

stosując destylację pod zmniejszonym ciśnieniem. 
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4. Opracowanie wyników  

4.1.  Opracowanie wyników części I – synteza soli tetraalkoksyboranowych 

sodu  

Reakcje syntezy soli tetraalkoksyboranowych sodu przebiegają według poniższego 

schematu: 

CH3O(CH2CH2O)mH + Na  CH3O(CH2CH2O)mNa + 
1

2
 H2 

(OCH2CH2)nOCH3

B
CH3O(CH2CH2O)n  (OCH2CH2)nOCH3 (OCH2CH2O)nOCH3

B

CH3O(CH2CH2O)n

(OCH2CH2O)nOCH3CH3O(CH2CH2O)m

CH3O(CH2CH2O)mNa+ Na
+

 

Otrzymane produkty poddano analizie spektralnej FTIR, 
1
H NMR, 

11
B NMR,  

MALDI-Tof oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).  

4.1.1. Analiza FTIR 

Pomiary FTIR zostały wykonane z zastosowaniem przystawki ATR.  

 

Rysunek 3. Widmo IR związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego w  reakcji 3.2.1 

(reakcja dwuetapowa). 
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Rysunek 4. Widmo IR związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego w  reakcji 3.2.1 

(reakcja in situ). 

 

Rysunek 5. Widmo IR związku [CH3O(CH2CH2O)7,5]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego w  reakcji 3.2.2 

(reakcja in situ). 
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Rysunek 6. Widmo IR związku [CH3O(CH2CH2O)2]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego w  reakcji 3.2.3 

(reakcja in situ). 

 

Rysunek 7. Nałożone widma wszystkich otrzymanych soli tetraalkoksyboranowych sodu.  
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Widma otrzymanych soli tetraalkokscyboranowych sodu przedstawione na rysunku 7 

są do siebie zbliżone. Na każdym z widm zaznaczono najważniejsze pasma. Dla zakresu 

długości fal 2750-3000 cm
1

 są to pasma pochodzące od drgań asymetrycznych  

i symetrycznych rozciągających wiązań CH. Pasma poniżej 1500 cm
1

 to zakres 

daktyloskopowy (fingerprint), w którym można wyróżnić pasma w przedziale 1500-1370 

cm
1

 pochodzące od drgań deformacyjnych CH oraz w przedziale 1190-900 cm
1

 od 

drgań rozciągających CO. 

4.1.2. Analiza 
1
H NMR 

Próbki poddawane analizie 
1
H NMR oraz 

11
B NMR przygotowano w deuterowanym 

chloroformie.  

 

 

 

 

Rysunek 8. Widmo 
1
H NMR związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.1 (reakcja dwuetapowa). 
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Rysunek 9. Widmo 
1
H NMR związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.1 (reakcja in situ). 

 

Analiza widm przedstawionych na rysunkach 8 i 9 wskazuje na niemal całkowite 

przereagowanie substratu. Świadczą o tym sygnały o niewielkiej intensywności,  

o przesunięciu chemicznym 3,87 ppm. Sygnały przy 3,31 ppm i 3,28 ppm  na widmie 

pierwszym oraz 3,30 ppm i 3,27 ppm  na drugim pochodzą od grup OCH3 w produkcie 

reakcji. W zakresie około 3,4-3,6 ppm znajdują się sygnały grup środkowych CH2. 

Widma te są bardzo zbliżowne, co świadczy o tym, że obiema metodami  dwuetapową 

oraz in situ można otrzymać sole tetraalkoksyboranowe sodu.  
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Rysunek 10. Widmo 
1
H NMR związku [CH3O(CH2CH2O)7,5]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.2 (reakcja in situ). 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 10 wskazuje na niecałkowite 

przereagowanie substratu. Świadczy o tym sygnał o przesunięciu chemicznym 3,91 ppm. 

Sygnały przy 3,35 ppm i 3,32 ppm pochodzą od grup OCH3 w produkcie, natomiast pik  

o przesunięciu 3,30 ppm prawdopodobnie pochodzi od grup OCH3 w substracie.  

W zakresie 3,5-3,7 ppm znajdują się sygnały grup środkowych CH2, które się na siebie 

częściowo nakładają. 
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Rysunek 11. Widmo 
1
H NMR związku [CH3O(CH2CH2O)2]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.3 (reakcja in situ). 

Widmo przedstawione na rysunku 11 również wskazuje na obecność 

nieprzereagowanego trójalkoksyboru CH3O(CH2CH2O)2]3B. Świadczy o tym sygnał  

o przesunięciu chemicznym 3,92 ppm pochodzący od grupy BOCH2 oraz 3,37 ppm od 

grupy OCH3. Piki przy 3,35 ppm i 3,31 ppm pochodzą od najmniej odsłoniętych grup  

w  produkcie reakcji, grup końcowych OCH3. Piki w zakresie 3,4-3,7 ppm odpowiadają 

grupom środkowym CH2, które się na siebie częściowo nakładają. 
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4.1.3. Analiza 
11

B NMR 

 

Rysunek 12 i 13. Widma 
11

B NMR związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego  

               w  reakcji 3.2.1. (reakcja dwuetapowa  po lewo, reakcja in situ  po prawo). 

Analiza widm przedstawionych na rysunkach 12 i 13 potwierdza obecność soli 

boranowej oraz niecałkowite przereagowanie substratu. Piki o przesunięciu chemicznym 

17,97 ppm odpowiadają użytym do reakcji trójalkoksypochodnym boru, w których liczba 

koordynacyjna boru wynosi III. Sygnały przy 2,37 ppm i 2,35 ppm pochodzą od boru 

czterokoordynacyjnego w produkcie reakcji. Widma te są podobne, co potwierdza,  

że obiema metodami  dwuetapową oraz in situ można otrzymać sole 

tetraalkoksyboranowe sodu.  
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Rysunek 14. Widmo 
11

B NMR związku [CH3O(CH2CH2O)7,5]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.2 (reakcja in situ). 

Na widmie 
11

B NMR przedstawionym na rysunku 14 obserwujemy pik o bardzo niskiej 

intensywności, o przesunięciu chemicznym 18,04 ppm odpowiadający wykorzystanej do 

reakcji trójalkoksypochodnej boru, dla której liczba koordynacyjna boru wynosi III . Pik  

o przesunięciu chemicznym 2,51 ppm potwierdza otrzymanie związku, w którym liczba 

koordynacyjna boru wynosi IV. Piki o przesunięciach chemicznych 2,01 ppm, 1,05 ppm, 

0,53 ppm pochodzą od ubocznych produktów reakcji.   
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Rysunek 15.  Widmo 
11

B NMR związku [CH3O(CH2CH2O)2]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.3 (reakcja in situ). 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 15 wskazuje na niemal całkowite  

przereagowanie substratu. Świadczy o tym pik o niskiej intensywności, o przesunięciu 

chemicznym 18,10 ppm odpowiadający wykorzystanej do reakcji trójalkoksypochodnej 

boru, dla której liczba koordynacyjna boru wynosi III. Pik o przesunięciu chemicznym 

2,43 ppm potwierdza otrzymanie związku, w którym liczba koordynacyjna boru  

wynosi IV.  
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4.1.4. Analiza DSC 

Próbki badano w temperaturze od 100 °C do 300 °C, w jednym cyklu grzania, 

zwiększając temperaturę z szybkością 10 °C/min. Dla jednego związku przeprowadzono 

dodatkową analizę w temperaturze od 100 °C do 150 °C stosując trzy cykle:  

grzanie  chłodzenie grzanie.  

 

Rysunek 16. Krzywe DSC związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.1 (reakcja dwuetapowa  czerwona, reakcja in situ  fioletowa). 

Na rysunku 16 przedstawione są krzywe DSC dla soli otrzymywanych dwiema 

metodami. Analiza potwierdza, że obiema metodami  etapową oraz in situ można 

otrzymać sole tetraalkoksyboranowe sodu. Temperatury przemian szklistych Tg dla obu 

soli wynoszą około 68 °C. Piki w okolicy 30 °C można zinterpretować jako piki 

krystalizacji. Sygnały około 7°C odpowiadają temperaturze topnienia. 
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Rysunek 17. Krzywa DSC związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego   

w  reakcji 3.2.1 (reakcja in situ). 

 

Dla jednego z produktów, soli otrzymanej in situ, wykonano pomiar DSC stosując trzy 

cykle: grzanie  chłodzenie  grzanie. Próbkę zbadano w temperaturze od 100 °C do  

150 °C. Analiza termogramu przedstawionego na wykresie 17 wskazuje występowanie 

temperatury przemiany szklistej dla temperatury 65,2 °C. Krystalizacja badanej soli ma 

miejsce w temperaturze 27,3 °C. Sygnał dla temperatury 8 °C odpowiadaja 

temperaturze topnienia związku.  
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Rysunek 18. Krzywa DSC związku [CH3O(CH2CH2O)7,5]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.2 (reakcja in situ). 

Na termogramie można zaobserwować temperaturę przemiany szklistej Tg wynoszącą 

63 °C. Temperatura topnienia to około 3 °C. 
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Rysunek 19. Krzywe DSC związku [CH3O(CH2CH2O)2]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanego  

w  reakcji 3.2.3. (reakcja in situ). 

Na rysunku 19 przedstawiony jest termogram próbki soli 

[CH3O(CH2CH2O)2]3(CH3OCH2CH2O)BNa otrzymanej w reakcji in situ. Temperatura 

przemiany szklistej dla badanego związku wynosi 67 °C. Na termogramie nie jest 

widoczny pik krystalizacji. Powyżej 250 °C  rozpoczyna się rozkład soli. 

4.1.5. Analiza MALDI-Tof 

Przeprowadzono analizę otrzymanych soli tetraalkoksyboranowych sodu metodą 

MALDI-Tof. Przykładowe widmo przedstawiono na rysunku 20. Na widmie 

zaobserwowano piki oddalone o 44, co wskazuje na obecność cząsteczek z różną liczbą 

merów oksyetylenowych. Dodatkowym wnioskiem płynącym z analizy widma jest 

tworzenie dimerów przez otrzymane sole tetraalkoksyboranowe sodu.  
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Rysunek 20. Widmo MALDI-Tof związku (CH3OCH2CH2O)3[CH3O(CH2CH2O)7,5]BNa otrzymanego 

w  reakcji 3.2.1 (reakcja in situ). 

4.1.6. Dobór warunków syntezy soli tetraalkoksyboranowych sodu 

Analiza przeprowadzonych reakcji syntezy soli tetraalkoksyboranowych sodu 

wskazuje, że obiema metodami  dwuetapową oraz in situ można z wysoką wydajnością 

otrzymać sole tetraalkoksyboranowe sodu. Argumentem przemawiającym na korzyść 

metody in situ jest krótszy czas prowadzenia syntezy. W przypadku reakcji 

przebiegających dwuetapowo otrzymuje się ciemne, trudne do oczyszczenia produkty,  

a czas przeprowadzenia syntezy jest dłuższy.  
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CH2 CHCH 2OH + CH2 CHCH 2ONa +     H2Na

4.2. Opracowanie wyników części II – synteza soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowych sodu 

Reakcje syntezy soli trójalkoksy(alliloksy)boranowych sodu przebiegają zgodnie  

z poniższym schematem:  

                                                                    
1

2
 

(OCH2CH2)2OCH3

B
CH3O(CH2CH2O)2

 (OCH2CH2)2OCH3

CH2 CHCH2ONa+

(OCH2CH2)2OCH3

B

CH3O(CH2CH2O)2

(OCH2CH2)2OCH3
CH2 CHCH 2O

Na
+

  

Otrzymane produkty poddano analizie spektralnej FTIR, 
1
H NMR, 

11
B NMR oraz 

skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). 

4.2.1. Analiza FTIR 

Pomiary FTIR zostały wykonane z zastosowaniem przystawki ATR.  

 

Rysunek 21.  Widmo FTIR soli  trój[metoksyetoksy(etoksy)](alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ.  
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Rysunek 22.  Nałożone widma IR soli trój[metoksyetoksy(etoksy)](alliloksy)boranowych sodu otrzymanych 

dwuetapowo  (z zastosowaniem dwóch rozpuszczalników  heksanu (widmo fioletowe) i THF 

(widmo czerwone)). 

Widma przedstawione na rysunkach 21 i 22  są do siebie bardzo zbliżone. Na każdym 

z widm zaznaczono najważniejsze pasma. Dla zakresu długości fal 2750-3000 cm
1

 są to 

pasma pochodzące od drgań asymetrycznych i symetrycznych rozciągających wiązań 

CH. Pasma poniżej 1500 cm
1

, w przedziale 1500-1250 cm
1

 pochodzą od drgań 

deformacyjnych CH oraz, natomiast w przedziale 1150-900 cm
1

 od drgań 

rozciągających CO.  
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4.2.2. Analiza 
1
H NMR 

Próbki poddawane analizie 
1
H NMR oraz 

11
B NMR przygotowywano w deuterowanym 

chloroformie.  

 

Rysunek 23.  Widmo 
1
H NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 23 wskazuje na obecność 

trójalkoksyboranu. Świadczą o tym piki o przesunięciu chemicznym 3,97 ppm pochodzące 

od grup CH2 oraz 3,34 ppm pochodzące od grupy OCH3. Sygnał przy 3,39 ppm 

pochodzi od najmniej odsłoniętych grup, grup końcowych OCH3, w produkcie reakcji, 

soli z podstawnikiem allilowym:  
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Sygnał o przesunięciu chemicznym 3,36 ppm odpowiada protonom grupy OCH3 

produktu reakcji z wodą (produkt uboczny): 

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OH

O(CH2CH2O)2CH3

B

 

Piki w zakresie 3,5-3,7 ppm pochodzą od  grup oksyetylenowych CH2, które się na 

siebie częściowo nakładają. Sygnały o przesunięciu chemicznym 5,29 ppm, 5,15 ppm oraz 

4,92 ppm  pochodzą od protonów przy wiązaniu podwójnym, w ugrupowaniu allilowym, 

w produkcie reakcji. Protony grupy −CH2O sąsiadującej z wiązaniem nienasyconym  

w grupie allilowej mają przesunięcia chemiczne 4,34 i 4,14 ppm. Pik o przesunięciu 

chemicznym 6,00 ppm świadczy o obecności grup hydroksylowych w badanej próbce. 

Można z tego wnioskować, że miały miejsce reakcje uboczne z wodą obecną w alkoholu 

allilowym.  

 

Rysunek 24.  Widmo 
1
H NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo  

(rozpuszczalnik  heksan). 
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Rysunek 25. Widmo 
1
H NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo   

(rozpuszczalnik  THF).  

Analiza widm przedstawionych na rysunkach 24 i 25 wskazuje na podobny przebieg 

reakcji prowadzonych metodą dwuetapową, w której jako rozpuszczalnik zastosowano 

heksan lub THF. Piki o przesunięciu chemicznym 6,01 ppm i 6,00 ppm świadczą  

o  obecności grup hydroksylowych w badanych próbkach. Wartości całek sygnałów 

pochodzących od grup allilowych i oksyetylenowych wskazują na nieznacznie wyższą 

wydajność podstawienia grupami allilowymi soli boranowej w reakcji prowadzonej  

w  THF-ie. 
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4.2.3. Analiza 
11

B NMR 

 

   

Rysunek 26.  Widmo 
11

B NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 26 wskazuje na obecność soli allilowej: 

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OCH2CH

O(CH2CH2O)2CH3

B

CH2

 

oraz produktów reakcji ubocznych z wodą: 

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OH

O(CH2CH2O)2CH3

B

  

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OCH2CH

O(CH2CH2O)2CH3

B

CH2

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OH

O(CH2CH2O)2CH3

B

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OH

OH

B

Na

CH3(OCH2CH2)2O

CH3(OCH2CH2)2O OH

OH

B
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Rysunek 27.  Widmo 
11

B NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo 

(rozpuszczalnik  heksan). 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 27 potwierdza otrzymanie soli allilowej 

(2,12 ppm) oraz niewielkiego udziału produktów reakcji ubocznych, w których liczba 

koordynacyjna boru wynosi IV. 
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Rysunek 28.  Widmo 
1
H NMR soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej etapowo 

(rozpuszczalnik  THF). 

Analiza widma przedstawionego na rysunku 28 potwierdza otrzymanie związków 

(produktów głównych i ubocznych), w którym liczba koordynacyjna boru wynosi IV. 

Świadczą o tym piki o przesunięciach chemicznych 2,58 ppm i 2,50 ppm. Pik przy 18,23 

ppm odpowiada niewielkiej ilości nieprzeregowanego substratu reakcji,  

w którym liczba koordynacyjna boru wynosi III. Piki o przesunięciach chemicznych  

2,13 ppm oraz 1,03 ppm pochodzą od produktów reakcji ubocznych z wodą. 
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4.2.4. Analiza DSC 

 

Rysunek 29.  Krzywa DSC soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 

 

Rysunek 30.  Krzywa DSC soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej etapowo  

(rozpuszczalnik  heksan). 
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Rysunek 31.  Krzywa DSC soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej etapowo  

(rozpuszczalnik  THF). 

Analiza termogramów przedstawionych na rysunkach 29, 30, 31 wskazuje, że sole 

alkoksyboranowe z jednym podstawnikiem allilowym nie krystalizują, są amorficzne. 

Pochodne te charakteryzują się niskimi wartościami temperatury zeszklenia, około 70 
o
C. 

Około temperatury 200-250 °C związki te ulegały rozkładowi.  
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4.3. Opracowanie wyników części III – kopolimeryzacja soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowych sodu dwutlenkiem siarki wobec 

wodoronadltenku tert-butylu (WTB) 

Przeprowadzono reakcje kopolimeryzacji otrzymanych allilowych soli boranowych  

z dwutlenkiem siarki według mechanizmu rodnikowego. Przebieg procesu generowania 

rodników w reakcji z wodoronadtlenkiem t-butylu opisuje równanie:  

C OCH3

CH3

CH3

O H    +  SO2 C OCH3

CH3

CH3

O  H+ SO2 C O   +  H+  + SO3CH3

CH3

CH3  

Spodziewany przebieg rodnikowej  kopolimeryzacji allilowej soli boranowej  

z silnie elektronoakceptorowym  monomerem jakim jest SO2 prowadzi do polimeru  

o budowie naprzemiennej: 

      

O

CH2

HC

(OCH 2CH2)2OCH3

BNa

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

O

S

O

CH2 CHCH 2O
SO2

WTB
(OCH 2CH2)2OCH3

BNa

CH3O(CH 2CH2O)2

(OCH 2CH2)2OCH3

+

n

Na
+

 

Otrzymane produkty poddano analizie spektralnej FTIR, 
1
H NMR, 

11
B NMR,  

MALDI-Tof oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). 
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4.3.1. Analiza FTIR 

 

Rysunek 32.  Nałożone widma FTIR produktów kopolimeryzacji dwutlenku siarki z solą       

trójalkoksy(alliloksy)boranową sodu otrzymanej in situ (1), dwuetapowo w heksanie (2), 

dwuetapowo w THF-ie (3).  

Dla widm przedstawionych na rysunku 32 zaznaczono najważniejsze pasma. Dla 

zakresu długości fal 2750-3000 cm
1

 są to pasma pochodzące od drgań asymetrycznych  

i symetrycznych rozciągających wiązań CH. Sygnały poniżej 1500 cm
1

 to zakres,  

w  którym można wyróżnić pasma w przedziale 1500-1370 cm
1

 pochodzące od drgań 

deformacyjnych CH oraz w przedziale 1190-900 cm
1

 od drgań rozciągających CO.  
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4.3.2. Analiza 
1
H NMR 

Próbki poddawane analizie 
1
H NMR oraz 

11
B NMR przygotowano w deuterowanym 

dimetylosulfotlenku.  

 

Rysunek 33. Widmo 
1
H NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli    

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 

 

Rysunek 34. Widmo 
1
H NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli   

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  heksan). 
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Analiza widm przedstawionych na rysunkach 33 i 34 wskazuje na zanik sygnałów 

pochodzących od protonów znajdujących się przy wiązaniu nienasyconym. Pozostałe 

sygnały przy 3,24 ppm, 3,03 ppm i 2,83 ppm pochodzą od najmniej odsłoniętych grup, 

grup końcowych OCH3, w substracie i produkcie reakcji. W przedziale 3,40-4,11 ppm 

znajdują się piki pochodzące od  grup środkowych CH2, które się na siebie częściowo 

nakładają. Pik o przesunięciu chemicznym 5,65 ppm świadczy o obecności grup 

hydroksylowych w badanej próbce. Prawdopodobnie w reakcji z SO2 w obecności 

inicjatora powstały oligomery, których sygnały są poszerzone i nakładają się piki 

pochodzące od monomeru i produktów addycji fragmentów inicjatora. 

 

 

Rysunek 35. Widmo 
1
H NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki produktu  

soli trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  THF). 

Widmo przedstawione na rysunku 35 przedstawia wyodrębniony produkt uboczny, sól 

z grupami OH w miejscu spodziewanej grupy allilowej, który nie uległ reakcji 

kopolimeryzacji.  
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4.3.3. Analiza 
11

B NMR 

Widma 
11

B NMR produktów reakcji kopolimeryzacji soli z SO2 przedstawiono na 

rysunkach 36-38. Można na nich zauważyć obecność boru czterokoordynacyjnego  

w  produktach w formie adduktów soli z SO2 i WTB oraz nieznaczny udział 

trójalkoksyboru.    

 

Rysunek 36. Widmo 
11

B NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli  

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 

 

 

Rysunek 37. Widmo 
11

B NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  heksan). 
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Rysunek 38. Widmo 
11

B NMR związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  THF). 

4.3.4. Analiza DSC 

 

Rysunek 39. Krzywa DSC związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  heksan). 
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Rysunek 40. Krzywa DSC związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej dwuetapowo (rozpuszczalnik  heksan). 

Analiza krzywych DSC przedstawionych na rysunkach 39 i 40 wskazuje, że badane 

związki nie są wyjściowymi solami. Produkty te nie wykazują tendencji do krystalizacji  

i w stosunkowo niskiej temperaturze ulegają rozkładowi (około 170 °C).  

4.3.5. Analiza MALDI-Tof 

Przeprowadzono analizy otrzymanych związków metodą MALDI-Tof. Przykładowe 

widmo masowe przedstawiono na rysunku 41. Można na nim zaobserwowano piki dla 

dużych wartości stosunku masy do ładunku. Pozwala to wnioskować, że nastąpiła 

oligomeryzacja po zainicjowaniu reakcji.  
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Rysunek 41. Widmo MALDI-Tof związku otrzymanego w wyniku kopolimeryzacji dwutlenkiem siarki soli 

trójalkoksy(alliloksy)boranowej sodu otrzymanej in situ. 
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5. Podsumowanie i wnioski 

 Otrzymano sole tetraalkoksyboranowe sodu w wyniku reakcji odpowiednich 

monoeterów metylowych glikoli oligooksyetylenowych, CH3O(CH2CH2O)nH  

(gdzie n = 1, 2, 3 i 7,5), sodu oraz trójalkoksy pochodnych boru.  

 Wykazano, że reakcje można prowadzić dwiema metodami  etapowo oraz in situ 

uzyskując wysokie wydajności. W przypadku prowadzenia reakcji in situ otrzymuje się 

czyste i łatwe do oczyszczenia produkty. Dodatkowym argumentem przemawiającym na 

korzyść tej metody jest krótszy czas prowadzenia syntezy. W obu metodach produkt 

reakcji zawierał niewielką ilość użytego substratu, co pozwala sądzić, że 10% nadmiar 

sodu w stosunku do trójalkoksy pochodnych boru jest niewystarczający.  

 W reakcji trójalkoksyboranów z alkoholem allilowym w obecności sodu otrzymuje 

się sole boranowe, które mogą ulegać rodnikowej kopolimeryzacji z udziałem wiązań 

nienasyconych. 

 Przeprowadzono polimeryzację rodnikową otrzymanej pochodnej allilowej, która 

może ulegać kopolimeryzacji z monomerem o właściwościach silnie akceptorowych, 

dwutlenkiem siarki. Analizy, którym zostały poddane produkty reakcji wykazały, że 

reakcja kopolimeryzacji się nie powiodła. Układ ten wymaga dalszych badań nad doborem 

warunków kopolimeryzacji, chrakteryzującej się niskimi wartościami temperatury 

sufitowej (Tc) z uwagi na odwracalność reakcji addycji.   
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