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STRESZCZENIE 

Wstęp 

Rozwój przenośnych urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe czy też 

aparaty fotograficzne spowodował zapotrzebowanie na akumulatory o większej 

wydajności przy jednocześnie małej masie tych urządzeń. Odpowiedzią na te potrzeby są 

baterie   litowo-jonowe. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad tym, 

aby baterie były jak najbardziej bezpieczne w trakcie użytkowania.[1] Pod względem 

bezpieczeństwa dobrymi właściwościami charakteryzują się stałe elektrolity polimerowe, 

niestety wykazują one przewodność jonową zbyt niską do praktycznego wykorzystania. 

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie jako składników elektrolitów cieczy jonowych, 

które mogą zastąpić lotne i palne rozpuszczalniki organiczne. Niniejsza praca inżynierska 

poświęcona została otrzymaniu nowych soli litowych o charakterze cieczy jonowych, które 

mogą potencjalnie być stosowane w elektrolitach baterii litowo-jonowych.  

Wyniki i dyskusja 

Pierwszym etapem moich badań było otrzymanie pochodnych trójalkoksyboranowych 

[CH3O(CH2CH2O)n]3B o różnej długości łańcucha oksyetylenowego, n = 1, 2, 3 i 7,5. 

W syntezie trójalkoksyboranów jako substraty wykorzystałam B2O3 oraz monoetery 

odpowiednich glikoli oksyetylenowych.  

Schemat reakcji: 

6CH3O(CH2CH2O)nH + B2O3

n

n

B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

n

+ 3H2O2

 

Następnym etapem syntezy było otrzymanie alkoholanu, w tym celu przeprowadzano 

reakcję między n-BuLi i odpowiednim glikolem. Tak otrzymane dwa substraty poddawano 

reakcji w celu uzyskania soli litowej.  

Schemat reakcji:  

Etap I:   

CH3O(CH2CH2O)nH + C4H9Li CH3O(CH2CH2O)nLi +C4H10
 



 

Etap II: 
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CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

B

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

Li
n n

nn

n

n

n

+

  

Uzyskane sole poddałam charakterystyce spektralnej NMR, FTIR oraz termicznej 

z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). W widmach 
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NMR  

uzyskanych soli obserwowałam, że pik pochodzący od boru zmienia swoje położenie 

z przesunięcia charakterystycznego dla boru trójkoordynacyjnego w trójalkoksyboranie 

stosowanym jako substrat na przesunięcie charakterystyczne dla boru 

czterokoordynacyjnego w spodziewanej soli litowej. 

  Zaobserwowałam, że związki te wykazują właściwości cieczy jonowych, których 

lepkość wzrasta wraz ze wzrostem długości łańcucha.  

Na kolejnym etapie moich doświadczeń postanowiłam sprawdzić, czy poprzez reakcję 

metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) z trójalkosyboranami istnieje możliwość 

wprowadzenia do soli litowej grup zdolnych do polimeryzacji. W tym celu 

przeprowadziłam reakcję HEMA z n-BuLi w celu uzyskania alkoholanu litu a następnie 

dodałam trójalkoksypochodną. Analiza spektralna potwierdziła założony przebieg reakcji.  

Przeprowadziłam również próby polimeryzacji rodnikowej trzymanej pochodnej, jednak 

nie uzyskałam polimeru. Proces polimeryzacji wymaga dalszych badań.  

Wyniki uzyskane w ramach mojej pracy wskazują na szerokie możliwości modyfikacji 

właściwości soli tetraalkoksyboranowych poprzez tworzenie różnych kombinacji 

łańcuchów oksyetylenowych. Zastosowana metoda syntezy pozwala na wprowadzanie 

różnych grup funkcyjnych do anionu boranowego. 

 

Literatura 

1. A. Yoshino, Lithium-Ion Batteries, 2014, 1-20 

  



 

ABSTRACT 

Introduction  

The development of mobile electronic devices, such as mobile phones and cameras, 

resulted in demand for batteries with higher efficiencies, with a simultaneous low mass of 

those devices. The answer to those needs is lithium-ion batteries. In recent years, intense 

research has been conducted in order for batteries to be as safe as possible during use [1]. 

When it comes to safety, good properties are displayed by solid polymer electrolytes, 

however, they display an ionic conductivity that is too low for practical use. Another 

solution is to use ionic liquid as a component of electrolytes, which can substitute volatile 

and combustible organic solvents. This engineering thesis is dedicated to acquiring new, 

ionic liquid lithium salts, which can be potentially used in the electrolytes of lithium-ion 

batteries.    

Results and discussion 

The first stage of my research was to obtain tri-alkoxy-boron derivatives 

[CH3O(CH2CH2O)n]3B with a different length of the oxiethylene chain, n=1,2,3 and 7,5. In 

the tri-alkoxy-boron synthesis, as reactants, I have used B2O3 and monoethers of 

appropriate oxiethylene glycols.  

The reaction scheme 

6CH3O(CH2CH2O)nH + B2O3

n

n

B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

n

+ 3H2O2

 

The next stage of the synthesis was to obtain alkoxide. For this, a reaction was carried 

out between n-BuLi and an appropriate glycol. The two reactants, acquired this way, were 

subjected to reaction, between themselves, in order to obtain lithium salt.  

The reaction scheme 

Stage I: 

CH3O(CH2CH2O)nH + C4H9Li CH3O(CH2CH2O)nLi +C4H10
 



 

Stage II: 

CH3O(CH2CH2O)nLi B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

B

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

Li
n n

nn

n

n

n

+

 

The obtained salts were subjected to NMR, FTIR and thermal spectral characteristics 

using differential scanning calorimetry (DSC). In 
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NMR spectra of the obtained salts, 

I have observed that the peak deriving from boron is changing its position, from 

a displacement that is characteristic for tri-coordinate boron in tri-alkoxy-boron used as the 

reactant, to a displacement characteristic for tetra-coordinate boron in the expected lithium 

salt.     

  I have observed that these compounds present ionic liquid properties, of which 

viscosity increases along with the chain length.  

At the next stage of my experiment, I have decided to check if, through the reaction of 

2-(hydroxyethyl)methacrylate (HEMA) with tri-alkoxy-boron, there is a possibility to 

introduce groups, which are capable of polymerisation, to the lithium salt. For this, I have 

conducted a reaction between HEMA and n-BuLi in order to obtain lithium alkoxide, and 

then, I have added a derivative of tri-alkoxide. The spectral analysis has confirmed the 

assumed course of reaction. I have also conducted attempts of radical polymerisation of the 

obtained derivative, however, I have not obtained a polymer. The process of 

polymerisation requires further research.     

The results, obtained as part of my thesis, indicate wide range of capabilities for the 

modification of tetra-alkoxy-boron salt by creating different combinations of oxiethylene 

chains. The used synthesis method allows for the introduction of different functional 

groups to the boron anion.    

References 

1. A. Yoshino, Lithium-Ion Batteries, 2014, 1-20 
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1. WSTĘP I CEL PRACY 

Wykorzystywanie jako surowców do pozyskiwania energii źródeł, które potrzebują 

bardzo długiego okresu na odnowienie, lub w ogóle nie są zdolne do odnawiania jest 

przyczyną ich wyczerpywania się. Problem ten stał się na tyle poważny, że powstały 

programy nakładające obowiązek stopniowego zastępowania konwencjonalnych sposobów 

produkcji energii metodami alternatywnymi, takimi jak: energia słoneczna, farmy 

wiatrowe, źródła geotermalne lub energia z biomasy. Ze względu na okresowość ich 

występowania metody niekonwencjonalne wymagają urządzeń, które pozwalają na 

magazynowanie energii w możliwie sprawny i „czysty” sposób. Takie możliwości daje 

przemysł elektrochemiczny, oferujący akumulatory i superkondensatory. Akumulatory 

obecnie znajdują zastosowanie jako źródła energii do zasilania elektronicznych 

powszechnie używanych sprzętów codziennego użytku jak telefony, laptopy, tablety itp.. 

Oprócz wykorzystania małych baterii w przenośnych urządzeniach elektronicznych 

obserwujemy znaczący rozwój techniczny akumulatorów o dużych mocach w przemyśle 

motoryzacyjnym, pojawiają się coraz to nowsze pojazdy, w których napęd spalinowy jest 

zastępowany napędem elektrycznym (EV) lub hybrydowym (HEV). Silniki takie 

pozwalają na zmniejszenie emisji spalin do środowiska, szczególnie jest to ważne 

w dużych aglomeracjach miejskich. Jednym z podstawowych typów akumulatorów, 

rozpatrywanych jako najbardziej obiecujące są akumulatory litowo-jonowe, dające wysoki 

potencjał oraz wysoką gęstość energii. Ze względu na rosnące oczekiwania w stosunku do 

tych urządzeń istnieje konieczność ich udoskonalania z uwagi na uzyskiwane parametry 

prądowe, ale również zapewnienie pełnego bezpieczeństwa eksploatacji. W tym celu 

poszukuje się nowych materiałów do konstrukcji ogniw, które w skuteczniejszy sposób 

będą wypełniały nakładane wymagania. Jednym z intensywnie rozwijanych kierunków 

badań są prace nad zastąpieniem lotnych składników elektrolitów, które w sytuacji 

poniesienia temperatury ogniwa mogą  doprowadzić do rozszczelnienia urządzenia a nawet 

wybuchu i zapłonu związkami nielotnymi i niepalnymi. Poważnie rozpatrywanymi 

kandydatami do zastosowania w ogniwach są ciecze jonowe. Niniejsza praca poświęcona 

jest syntezie boranowych soli litu oraz charakterystyce ich właściwości pod kątem 

uzyskania układów ciekłych w warunkach normalnych w celu wykorzystania ich jako 

elektrolitów w akumulatorach litowo-jonowych.  
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2. PRZEGLD LITERATUROWY 

2.1. Baterie litowo-jonowe 

Historia ogniw galwanicznych sięga okresów starożytnych, znaleziska archeologiczne 

pozwalają nam wysuwać przypuszczenia, że konstruowane niegdyś urządzenia działały jak 

ogniwa galwaniczne. Jednak dopiero Alessandro Volta zbudowane przez siebie ogniwo 

ogłosił jako wynalazek. Jego badania bazowały na wcześniej odkrytej przez Galvaniego 

„elektryczności zwierzęcej”, która zainspirowała go do dalszych eksperymentów. 

Opracowane przez niego ogniwo to tzw. stos Volty, który stał się popularny na całym 

świecie.  

Wielu naukowców budowało swoje ogniwa na podstawie tego odkrycia, co przyczyniło 

się do rozwoju tej dziedziny. Ponad pół wieku później powstało ogniwo Leclanchégo, 

różniło się ono materiałami z których było zbudowane. W ten sposób powstały 

najpopularniejsze, nieładowane ogniwa galwaniczne, wszystkim dobrze znane baterie 

okrągłe.[1] Wynalazek jakim są ogniwa galwaniczne przyczynił się do rozwoju nauki 

o prądzie elektrycznym. Niedługo po tym odkryciu zaczęto pracę nad ogniwami 

odwracalnymi, pierwszym takim ogniwem był akumulator ołowiowy.[1] Przez te 

wszystkie lata ciągle starano się udoskonalić ogniwa, poprzez szukanie nowych układów 

redox, zmieniano materiały i roztwory z których je budowano. Wraz z rozwojem techniki 

potrzeby stawiane bateriom stawały się coraz większe. Pod koniec lat 80-tych XX wieku 

opracowano technologię, która wykorzystywała zjawisko interkalacji litu. W 1990 roku 

wyprodukowano już pierwsze, komercyjnie dostępne baterie litowo-jonowe. Popularność 

tych baterii z roku na rok rośnie. 

 

Rys. 1: Sprzedaż akumulatorów litowo-jonowych na przestrzeni kilkunastu lat. [2] 
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Jednak wraz z postępem technologicznym baterie te również wymagają udoskonaleń. 

Obecnie trwają intensywne badania nad nowymi materiałami, które pozwolą osiągnąć 

lepszą pojemność, trwałość, niższą cenę, oraz sprawią, że użytkowanie takich baterii 

będzie bezpieczniejsze.[3] 

2.1.1. Budowa baterii litowo-jonowej 

Baterie litowo-jonowe są zbudowane z elektrody ujemnej (anody), elektrody dodatniej 

(katody), elektrolitu oraz separatora. Na rysunku 2 przedstawiłam schemat akumulatora 

litowo-jonowego o budowie cylindrycznej. 

 

 

 

Rys. 2.  Budowa cylindrycznego akumulatora litowo-jonowego. 

W początkowo produkowanych odwracalnych ogniwach litowych anodę stanowił 

metaliczny lit, posiadały one dużą pojemność,  jednak w wyniku reakcji elektrodowych lit, 

który się osadzał tworzył dendryty. Takie struktury mogą powodować spięcia, przez co 

anoda metaliczna nie jest w pełni bezpieczna w użytkowaniu. Akumulatory litowe zostały 

wycofane w produkcji i obecnie na rynku z anodą z metalicznego litu obecne są ogniwa 

pierwszego rzędu, baterie nieładowalne. Akumulatory litowe zostały zastąpione 

akumulatorami litowo-jonowymi.  Anoda w bateriach litowo-jonowych zbudowana jest 

zazwyczaj z grafitu o warstwowej strukturze. Materiał ten jest zdolny do interkalacji jonów 

litu, jest o wiele tańszy od metalicznego litu, posiada mały ciężar właściwy oraz przede 

wszystkim jest materiałem bezpiecznym.[4,5] 
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Katoda zbudowana jest z tlenków metali przejściowych zawierających w swojej 

strukturze lit. Najczęściej stosowanym materiałem jest LiCoO2. Katoda jest jedynym 

z elementów ograniczających baterie litowo-jonowe, ponieważ jej struktura określa ilość 

litu, która może być uwalniana i ponownie wbudowywana w strukturę elektrody, co 

wpływa na całkowitą pojemność baterii. Ponieważ kobalt jest materiałem toksycznym 

i kosztownym, więc trwają pracę nad nowymi materiałami, takimi jak: LiNi0,5Mn0,5O2, 

spinelowe tlenki LiMn2O4 czy materiały polianionowe LiFePO4, Li2FeSiO4.[6] 

                  
 

Rys. 3. Przykładowy schemat migracji jonów Li
+
 w LiFePO4.                                                                     

Elektrolit w baterii litowo-jonowej jest źródłem i środowiskiem do transportu jonów. 

Powinien on posiadać dużą przewodność jonową przy jak najmniejszej przewodności 

elektronowej. Nośnikiem ładunku są kationy, pożądanym zjawiskiem jest jak największe 

unieruchomienie anionów. Elektrolit w bateriach może być w różnej formie: cieczy, żelu 

lub ciała stałego. Najpopularniejsze elektrolity to LiPF6, LiBF4 czy LiCFSO3. Najczęściej 

używanymi rozpuszczalnikami dla soli tworzących ciekłe elektrolity są: węglan etylenu, 

węglan propylenu i węglan dimetylu. Idealny rozpuszczalnik powinien: być w stanie 

rozpuścić sole litu, posiadać niską lepkość, aby transport jonów był szybki i efektywny, 

być obojętny wobec elektrody dodatniej i ujemnej, być ciekły w szerokim zakresie 

temperatur.[7] 

Rolą separatora w bateriach jest niedopuszczenie do styku dwóch elektrod. Materiał 

oddzielający elektrody musi być stabilny, nieaktywny chemicznie w stosunku do 

elektrolitu i elektrod, szczególnie w silnie utleniającym i redukującym środowisku. 

W przypadku dużej gęstości energii wymagana jest mała grubość separatora, niestety 



14 

 

wpływa to niekorzystnie na jego wytrzymałość mechaniczną. Materiał, z którego 

zbudowany jest separator musi mieć odpowiednią porowatość, aby jony mogły swobodnie 

przemieszczać się między elektrodami oraz aby zachować odpowiednią ilość elektrolitu.  

Porowatość jest mierzona przy pomocy absorpcji cieczą lub gazem (ASTM). 

W bateriach litowo-jonowych standardowa porowatość wynosi 40%.[13] 

2.1.2. Zasada działania baterii litowo-jonowych  

Zasada działania baterii litowo-jonowej polega na przemieszczaniu się kationów litu 

z katody pod wpływem przyłożonego z zewnątrz napięcia i wbudowaniu ich w strukturę 

anody, jest to proces interkalacji. W procesie odwrotnym, rozładowaniu, jony wędrują 

w stronę katody. Równocześnie elektrony są przenoszone w zewnętrznym obwodzie, 

produkując prąd elektryczny. 

 
 

Rys. 4:  Schemat procesu ładowania i rozładowania baterii. 
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Reakcje elektrodowe można schematycznie zapisać [5]: 

 

Anoda: LixC6                     xLi
+
 + 6C + xe

- 

 

Katoda: Li1-xCoO2 + xLi
+
 + xe

- 
                 LiCoO2 

 

2.2. Elektrolity stosowane w bateriach 

Jak już wspomniano elektrolity w bateriach litowo-jonowych mogą występować 

w różnej postaci. Obszar badania elektrolitów jest jednym z najbardziej aktywnie 

rozwijanych. Ciągle udoskonalane są takie cechy elektrolitów jak przewodność, stabilność 

chemiczna i termiczna. Oprócz elektrolitów na bazie rozpuszczalnika stosowane są 

również elektrolity polimerowe. Są one stosowane w urządzeniach takich jak baterie 

o wysokiej gęstości energii. Elektrolity polimerowe są bezpieczniejsze w  użytkowaniu, 

niestety ich główną wadą jest niskie przewodnictwo jonowe, które jest niższe o kilka 

rzędów wielkości od poziomu żądanego w zastosowaniach komercyjnych.[4] 

2.2.1. Żelowe elektrolity polimerowe 

Żelowe elektrolity polimerowe charakteryzują się tym, że jednocześnie zachowują się 

jak elektrolit ciekły i stały, ich właściwości są pośrednie. Transport ładunku następuje 

głównie w fazie rozpuszczonej, a polimer pełni rolę konstrukcyjną, nadając odpowiednie 

właściwości mechaniczne. Jako elektrolit stosowane są roztwory soli litu w polarnych 

rozpuszczalnikach aprotonowych, takich jak: węglan etylenu, węglan propylenu, węglan 

dimetylu lub ich mieszaniny. Najczęściej stosowane polimery to: poli(fluorek wylidenu), 

który posiada wysoką stałą dielektryczną, która wpływa na zwiększenie  jonizacji soli litu, 

kopolimer fluorku winylidenu z heksafluoropropylenem oraz poliakrylonitryl i jego 

kopolimery.[8] 

2.2.2. Porowate elektrolity polimerowe  

Elektrolit porowaty otrzymuje się w wyniku inwersji faz. Jest to metoda, która polega 

na rozpuszczeniu polimeru w odpowiednim rozpuszczalniku. Aby uzyskać odwróconą fazę 

należy roztwór poddać powolnemu odparowaniu, w wyniku takiego działania 

otrzymujemy rozpuszczalnik rozpuszczony w polimerze.  
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Podstawowe elektrolity porowate są otrzymywane z poliolefin takich jak: polietylen, 

polipropylen lub poli(fluorek winylidenu) oraz jego kopolimery.[9] Od wielkości porów 

i ich rozmieszczenia zależą właściwości danego elektrolitu. W porowatą strukturę 

separatora wprowadzany jest roztwór elektrolitu, którym jest najczęściej roztwór soli 

LiPF6 w liniowych lub cyklicznych węglanach alifatycznych. 

 
 

Rys. 5: Zdjęcia SEM przykładowych membran porowatych P(VDF-HFP).[10] 

2.2.3. Stałe elektrolity polimerowe 

Stałe elektrolity polimerowe charakteryzują się najniższą przewodnością jonową, 

jednak ich ogromną zaletą jest bezpieczeństwo użycia. Ze względu na brak 

rozpuszczalników zostaje wyeliminowany problem wycieków z baterii oraz zagrożenie 

wybuchu i zapłonu. Spełniają one również rolę separatorów w bateriach i zapobiegają 

zwarciu się elektrod. 

W bateriach litowo-jonowych matrycą jest polimer a za transport jonów odpowiada sól 

litu. Standardowo używanym polimerem jest poli(tlenek etylenu). Jest on 

semikrystalicznym polimerem w którym centrum koordynującym kation są atomy tlenu 

(heteroatomy o właściwościach zasady Lewisa). 

Transport jonów litu w matrycy polega na ruchach segmentowych łańcucha 

polimerowego. Lit jest transportowany dzięki obecności heteroatomów o charakterze zasad 

Lewisa, które poprzez koordynację umożliwiają jego przemieszczanie się. Wraz ze 
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wzrostem fazy amorficznej wzrasta przewodność jonowa. Przewodność jonowa może być 

zwiększona  poprzez użycie plastyfikatora lub nieorganicznych tlenków. [12] 

 

Rys. 6:  Schemat transportu jonów litu w matrycy PEO.[13] 

2.2.4.  Dodatki do elektrolitów 

Właściwości elektrolitów mogą być modyfikowane poprzez dodatki. Zazwyczaj ilość 

dodatku nie przekracza kilku procent wagowych. Dla osiągnięcia lepszej wydajności 

baterii litowo-jonowej taki dodatek powinien: ułatwiać tworzenie stałego elektrolitu,  

zwiększać stabilność termiczną soli w stosunku do rozpuszczalnika, chronić katodę przed 

przeładowaniem, poprawiać przewodnictwo jonowe.[14] Poprawienie przewodności 

można uzyskać poprzez stosowanie takich dodatków, które będą ograniczały ruchy 

anionów, które zbierają się przy elektrodach i utrudniają ruchy kationów litu. Dodatki 

zapobiegają również interkalacji rozpuszczalników w anodzie (wbudowywaniu się 

rozpuszczalnika np. węglanu etylenu w strukturę anody). Jest wiele rodzajów 

modyfikatorów, które wpływają na różne cechy. Są dodatki, które wpływają na stabilizację 

warstwy SEI ( redukujące i reakcyjne); dodatki, które chronią materiał katodowy; dodatki 

stabilizujące sól LiPF6; środki ochronne; związki poprawiające osadzanie się Li; 

wzmacniacze solwatacji; inhibitory korozji; środki zwilżające i rozcieńczalniki. [14] 

Dodatki stabilizujące warstwę SEI – dzielą się na dodatki redukujące i reakcyjne. 

Dodatki redukujące zazwyczaj posiadają wyższy potencjał redukujący od 

rozpuszczalników elektrolitów. Powodują one powstawanie na powierzchni anody 

warstwy, która zmniejsza wytwarzanie gazu oraz zwiększa stabilność SEI. Zawartość 

takich dodatków nie powinna przekraczać 2% wagowych. Najpopularniejszym dodatkiem 

tego typu jest węglan winylu (VC) [15] 
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Rys. 7: Przykłady dodatków redukujących. 

Dodatki reakcyjne mogą być redukowane elektrochemiczne w całym zakresie 

potencjałów, mogą one tworzyć bardziej stabilną warstwę SEI. Ważnymi dodatkami tego 

typu są diszczawianoboran litu (LiBOB) oraz difluoroszczawianoboran litu (LiODFB). 

 

Rys. 8: Przykłady dodatków reakcyjnych. 

Oba te związki były również badane pod kątem zastosowania jako sól litowa 

w bateriach. Mimo wielu zalet nie mogą być stosowane w większych ilościach ponieważ 

nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach o małej stałej dielektrycznej.  

Dodatki chroniące materiał katodowy – wydajność pracy katody zależy od kilku 

czynników, jednymi z nich są zawartość wody i kwaśnych zanieczyszczeń oraz utlenianie 

rozpuszczalników. Zanieczyszczenia powstają głównie w momencie przeładowania baterii.  

Zadaniem tego typu dodatków jest neutralizowanie kwaśnych zanieczyszczeń. Stosuje się 

w tym celu aminowe zasady organiczne. Przykładem takiego związku jest                        

N,N-dietyloamino trimetylosilan, który jednocześnie oczyszcza z H2O i HF. 

 

 Rys. 9: Schemat działania neutralizatora zanieczyszczeń.[14,16] 
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Dodatki stabilizujące sól LiPF6 – sól ta jest niestabilna ze względu na wysoką [14] stałą 

równowagi rozkładu oraz na znaczną reaktywność PF5 z rozpuszczalnikami organicznymi.  

W wyniku tych reakcji wydzielają się gazy, co powoduje wzrost ciśnienia w bateriach 

litowo-jonowych. Takim dodatkiem stabilizującym może być LiF, jego nadmiar zgodnie 

z regułą przekory będzie hamował rozkład soli, stabilizatorami są również związki 

o charakterze słabych zasad Lewisa.  

Dodatki ochronne – dzielą się na dodatki chroniące przed przeładowaniem oraz 

ognioochronne. Jako dodatki chroniące przed przeładowaniem stosujemy dodatki 

transportowe redox lub tzw. dodatki zamykające. Zazwyczaj są to podstawione 

aromatyczne lub heterocykliczne związki i ich sole z metalami alkaicznymi.[17] 

Modyfikatory ognioochronne mają za zadanie obniżać palność ciekłych elektrolitów. Efekt 

uniepalnienia można uzyskać na dwa sposoby: tworząc warstwę ochroną, która oddziela 

dostęp gazu lub kończąc reakcje rodnikowe spalania. Związkiem obniżającym palność 

może być tris (2,2,2-trifluoroetylo) fosforan. [14] 

Dodatki poprawiające osadzanie się Li – ich zadaniem jest poprawa efektywności 

działania baterii poprzez uniemożliwianie tworzenia się dendrytów. Niskie stężenia 

związków nieorganicznych jak np. SO2, CO2 czy nawet H2O wykazały skuteczne 

działanie. Stosowane związki organiczne to np. 2-metylotetrahydrofuran,                            

2-metylotiofenon. [18] 

Dodatki wzmacniające solwatację – stosowane w celu zwiększenia liczby przenoszenia 

jonów litu. W tym celu używane są związki selektywnie koordynujące anion, jest to seria 

związków boranowych, gdzie rdzeń boru posiada niedobór elektronów. 

Dodatki hamujące korozję – wykazano, że korozja zależy głównie od soli litu, a nie od 

rozpuszczalnika. Korozja Al może zostać usunięta poprzez niektóre dodatki np. dodanie 

5% molowych LiBOB lub LiODFB [19] 

Dodatki poprawiające zwilżalność – celem tych związków jest zwiększenie 

wykorzystania materiałów elektrodowych, oraz zwiększenie powierzchni 

styku z elektrolitem. Są to cykliczne alkilowe i aromatyczne związki o małej masie takie 

jak np. cykloheksan. [20] 

  



20 

 

2.2.5. Sole litowe 

Sole litowe są bardzo ważnym elementem elektrolitu, wpływają na parametry takie jak 

przewodność jonowa czy też stabilność elektrochemiczna. Zadaniem soli jest transport 

jonów pomiędzy dodatnią a ujemną elektrodą. Powszechnie stosowaną solą w bateriach 

litowo-jonowych jest LiPF6, jednak jego stosowanie związane jest z pewnymi problemami, 

nie jest to sól w pełni bezpieczna, ze względu na ograniczą trwałość termiczną, ulega 

rozkładowi termicznemu do LiF i PF5, który łatwo reaguje z nawet śladowymi ilościami 

wody tworząc HF. [21] Niedoskonałość tej soli jest powodem dla którego w ostatnich 

czasach jest prowadzone wiele badań w poszukiwaniu nowych soli o lepszych 

właściwościach. 

Przykładem nowej soli może być  N-tosylo-trifluorometylosulfonimid litu (Li-TTFSI) 

oraz inne analogi soli Li-TFSI. Badania rozkładu tych soli wykazały, że są one 

bezpieczniejsze w stosowaniu jeżeli chodzi o ilość wydzielanego HF. Mimo wyższej 

lepkości roztwory elektrolitów tych soli charakteryzują się dobrymi właściwościami 

elektrochemicznymi. Wadą tego typu soli jest zjawisko korozji aluminium, które jest 

wzmacniane w obecności soli Li-TFSI i jej analogów, jednak trwają ciągłe badania nad 

rozwiązaniem tego problemu. [22] 

 

Rys. 10: Przykładowe analogi soli Li-TFSI.[22] 

Kolejną obiecującą solą może być 4,5-dicyjano-2-trifluorometyloimidazolid litu 

(LiTDI). Ze względu na wysoką delokalizację ładunku sole tego typu charakteryzują się 

dobrą dysocjacją litowo-jonową. Posiadają one również wysoką stabilność termiczną.  

LiTDI jest trwały do 250 °C. [23]  
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Li3BTI -  rozkład termiczny tej soli zaczyna się 160 °C, co jest znacznie niższą 

temperaturą niż temperatura rozkładu LiTDI.  Sól ta została tak zaprojektowana, aby 

osiągnąć wysoką liczbę przenoszenia kationów litu, bez utraty stabilności soli. [24]  

 

 Rys. 11: Struktura soli Li3BTI.     

Kolejną drogą badań są sole wolne od fluoru, stanowią one obiecujące rozwiązanie 

jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności oraz kosztów soli.  Wyzwaniem 

w  tym przypadku jest dobranie odpowiedniego rozpuszczalnika, który będzie 

gwarantował kompatybilność elektrolitu i elektrody. [25] 

 

Rys. 12: Przykładowe sole wolne od fluoru. 

Intensywnie badanym obszarem są również sole boranowe zawierające w swojej 

budowie pierścienie. Przykładem tego typu soli może być wcześniej wspomniany 

LiBOB.[26]  

Kolejnym rodzajem badanych soli są sole litowe z alkoksyboranowymi podstawnikami 

o różnej długości łańcucha n =1,2,3 lub 7,5 czy też analogiczne alkoksyfluoroboranowymi. 

Sole te wykazują charakter cieczy jonowych. Badania wykazały, że najlepsze właściwości 
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wykazują sole dla n = 3. Zbadana przewodność tych soli wynosi 10
-4

 S/cm. Sole te ciągle 

są modyfikowane, aby osiągnąć jak najlepsze parametry. [27]  

 

Rys. 13:  Sole otrzymywane w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej. 

2.3. Ciecze jonowe jako składniki elektrolitów 

2.3.1. Charakterystyka cieczy jonowych 

Ciecze jonowe są to związki, które pozostają ciekłe i składają się z jonów. Sole topią się 

zazwyczaj w wysokich temperaturach, jednak jest grupa związków o temperaturze 

topnienia poniżej temperatury pokojowej i są to tak zwane niskotemperaturowe ciecze 

jonowe (RTIL). Ciecze jonowe charakteryzuje szeroki zakres w jakim są w stanie 

ciekłym. [28] 

Ciecze jonowe mają wiele cech, które sprawiają, że są one dobrymi kandydatami na 

elektrolity w bateriach litowo-jonowych. Są to związki niepalne, co ma duży wpływ na 

bezpieczeństwo użytkowania w bateriach litowo-jonowych. Ich prężność par 

w temperaturze pokojowej jest bardzo mała z czego wynika ich nielotność. Ważnym 

aspektem jest również znajomość mieszalności cieczy jonowych z innymi związkami oraz 

temperatura topnienia. Temperaturą tą można sterować za pomocą budowy cieczy jonowej 

(np. długości łańcuchów). [29]   

Mimo wielu zalet ciecze jonowe mają jedną zasadniczą wadę, ich lepkość jest o wiele 

wyższa od lepkości wody. Jest ona zazwyczaj na poziomie 30-50 cP, są przypadki cieczy 

jonowych o lepkości znacznie wyższej (400-700 cP). [28] Znacząca lepkość utrudnia 

korzystanie z takich związków. Zmniejsza ona znacząco przewodność jonową cieczy. 

Rozcieńczanie czystych cieczy jonowych rozpuszczalnikami (płyny molekularne) 

powoduje wzrost przewodności. 
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2.3.2. Budowa cieczy jonowych 

RTIL są to zazwyczaj czwartorzędowe sole amonowe np. [R4N]
+ 

lub związki na bazie 

amin cyklicznych (pirydyny, imidazolu), znane są również związki oparte na [R3S]
+
, 

[R4P]
+
. Ciecze jonowe mogą być modyfikowane poprzez wprowadzanie grup funkcyjnych 

atomów węgla.  

 

Rys. 14: Najczęściej występujące kationy i aniony w cieczach jonowych. 

2.3.3. Zastosowanie cieczy jonowych 

Ciecze jonowe są bardzo obiecującymi związkami, znalazły zastosowanie w wielu 

dziedzinach. Jednym z zastosowań cieczy jonowych jest synteza związków leczniczych. 

Synteza aktywnych związków jest wieloetapowym procesem wymagającym dużej ilości 

rozpuszczalników, które zanieczyszczają produkt już w trakcie syntezy. Prowadzenie 

reakcji z cieczami jonowymi jest łatwiejsze i szybsze, głównie stosowanymi kationami 

w tych reakcjach są 1,3-dialkiloimidazoliowe oraz  N-alkilopirydynowe. [30] 

Związki te stosowane są również jako medium w wielu reakcjach: polimeryzacji 

rodnikowej, kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej, polimeryzacji jonowej 

i koordynacyjnej.  

Kolejnym przykładem jest stosowanie cieczy jonowych w metodach analitycznych. 

Ciecze jonowe są stosowane w dyspersyjnej mikroekstrakcji fazy ciekłej z jednoczesnym 

oznaczaniem związków w opakowaniach żywności. [31] 
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Najbardziej istotnym zastosowaniem w świetle tej pracy jest zastosowanie 

w elektrolitach używanych w bateriach litowo-jonowych czy też superkondensatorach. 

[32] Cechami, które pozwalają wykorzystywać ciecze jonowe w ten sposób są takie 

parametry jak: przewodność jonowa, stabilność elektrochemiczna i termiczna. Ciecze 

jonowe wykazują przewodność  w szerokim zakresie 0,1-14 mS/cm co jest wartością 

porównywalna do przewodności elektrolitów litu (10 mS/cm). Stabilność 

elektrochemiczna znajduje się w szerokim zakresie od 2 do 6V, zazwyczaj jest to 4,5V co 

w świetle tego zastosowania jest wartością zadowalającą. [28] 

2.4. Utylizacja baterii litowo-jonowych 

Wraz z rosnącą liczbą zastosowań baterii litowo-jonowych wzrasta ilość 

produkowanych urządzeń. Powoduje to coraz większą ilość odpadów litu, kobaltu i wielu 

innych materiałów. Są dwa priorytetowe powody istotności recyklingu baterii: 

nieodnawialne złoża rzadkich materiałów oraz zanieczyszczanie środowiska. W 2000 roku 

liczba produkowanych baterii osiągnęła około 500 mln, jest to około 200-500 mln ton 

odpadów rocznie o zawartości 5-15% wagowych kobaltu oraz 2-7% wagowych litu. 

W latach 2000-2010 produkcja ta wzrosła o 800%. Nie ma do końca określonej procedury, 

która usprawniłaby recykling baterii np. sposób zbiórki. W niektórych krajach nie ma 

obowiązku segregowania odpadów, w tym oddzielnego składowania zużytych baterii. 

Recykling można umownie podzielić na trzy etapy: obróbka wstępna, obróbka wtórna 

i głęboki odzysk.  

Główne metody recyklingu zużytych baterii litowo-jonowych to: obróbka mechaniczna, 

pirometalurgia, hydrometalurgia i oczyszczanie biologiczne. Najpopularniejszą metodą jest 

hydrometalurgia. Obróbka mechaniczna często jest pierwszym etapem recyklingu dla innej 

metody. Pirometalurgia pozwala szybko oczyścić baterie ze związków organicznych czy 

też z tworzyw sztucznych. Procesy biologiczne pozwalają na selektywny recykling 

niektórych metali.  

Przy bateriach litowo-jonowych konieczna jest obróbka wstępna ze względu na ich 

skłonność do wybuchania podczas recyklingu. Polega ona na rozłożeniu baterii na części, 

baterie są zazwyczaj zamknięte w powłoce z tworzywa sztucznego, którą należy zdjąć. 

Następnie należy usunąć metaliczną warstwę ochronną. Anodę i katodę rozdziela się 
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i suszy w 60 °C. Elementy baterii są także w tym etapie poddawane obróbce cieplnej, 

pirolizie. Efektem takich działań jest usunięcie dodatków i spalenie resztek organicznych. 

Podczas oczyszczania wstępnego często nie udaje się całkowicie usunąć foli 

aluminiowej dlatego też wymagana jest obróbka wtórna. Są tutaj wymieniane takie metody 

jak: metoda hydrotermalna, ekstrakcja rozpuszczalnikami, bioługowanie, oraz ługowanie 

kwasem.  

Głęboki odzysk pozwala na otrzymanie w wyniku recyklingu czystych związków. 

Roztwory po ługowaniu mogą być poddawane ekstrakcji rozpuszczalnikiem, strącaniu, 

krystalizacji czy też prażeniu. [33] 

3.  PODSUMOWANIE CZĘŚCI LITERATUROWEJ I ZAŁOŻENIA DO 

PODJĘTEJ PRACY  

Przedstawione dane literaturowe wykazują ciągłe zainteresowanie rozwojem baterii 

litowo-jonowych. Spowodowane jest to postępem technologicznym i wzrostem 

zapotrzebowania na energię. Korzystanie z elektrolitów polimerowych w bateriach      

litowo-jonowych zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania niż korzystanie 

z ciekłych elektrolitów. Właściwości elektrolitów mogą być modyfikowane poprzez 

stosowanie różnego rodzaju dodatków.  Nowym sposobem aby uzyskać bezpieczniejsze 

baterie jest używanie w elektrolitach cieczy jonowych. Są to związki ciekłe 

w temperaturze pokojowej. Jednak zastosowanie cieczy jonowych wiąże się 

z wprowadzeniem jonów, konkurencyjnych w stosunku do kationów litowych 

w transporcie ładunku elektrycznego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie 

jako elektrolitu soli litowej o właściwościach cieczy jonowej.  

W ramach mojej pracy inżynierskiej postanowiłam otrzymać nowe sole litowe, które 

będą miały właściwości ciekłe w warunkach normalnych. Dane literaturowe wskazują, że 

bardzo obiecujące są sole boranowe, dlatego badania w ramach mojej pracy 

ukierunkowałam na tę grupę związków. Opierając się wcześniejszych doświadczeniach 

zespołu Katedry Chemii i Technologii Polimerów wybrałam pochodne boranowe 

z podstawnikami oksyetylenowymi. Moje doświadczenia będą dotyczyły wpływu długości 

grup oligooksyetylenowych na właściwości tetraalkoksyboranowych soli litu. Otrzymane 

związki poddam charakterystyce spektralnej i termicznej. 
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4. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

4.1. Stosowane odczynniki  

 trójtlenek boru, B2O3 – M = 70 g/mol; w postaci białego proszku; ALDRICH 

 2-metoksyetanol, C3H8O2 – M = 76,1 g/mol; w postaci cieczy, przechowywane 

nad sitami molekularnymi; ALDRICH 

 monoeter metylowy glikolu dietylowego, C5H12O3 – M = 120,15 g/mol; 

w postaci cieczy, przechowywane nad sitami molekularnymi; ALDRICH 

 monoeter metylowy glikolu trietylowego, C6H16O4 – M = 164,2 g/mol; 

w postaci cieczy, przechowywane nad sitami molekularnymi; ALDRICH 

 monoeter metylowy poli(glikolu etylenowego), CH3O(CH2CH2O)7,5H             

– M = 350 g/mol; w postaci cieczy, przechowywane nad sitami molekularnymi; 

ALDRICH 

 butylolit, C4H9Li – M = 64,06 g/mol, d = 0,693 g/cm
3
; w postaci cieczy, 

przechowywany w lodówce, 2M roztwór w heksanie, atmosfera argonu; 

ALDRICH 

 metakrylan 2-hydroksyetylu, HEMA, C6H10O3 – M = 130 g/mol; w postaci 

cieczy, przechowywany w lodówce, atmosfera gazu ochronnego 

 nadtlenek benzoilu, C14H10O4 – M = 242,23 g/mol; w postaci białego proszku, 

przechowywany w lodówce 

Rozpuszczalniki 

 toluen, C6H5CH3 – przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze 

argonu, POCh cz.d.a; przed użyciem poddany oczyszczeniu (destylacja) 

 heksan, C6H12 – przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze 

argonu, POCh cz.d.a; przed użyciem poddany oczyszczeniu (destylacja) 

 acetonitryl, CH3CN - przechowywany nad sitami molekularnymi w atmosferze 

argonu, w lodówce; czystość 99,8%, stosowany o oczyszczeniu, ALDRICH 

 chloroform deuterowany, CDCl3 – nasycony argonem, przechowywany nad 

sitami molekularnymi w lodówce 

 dimetylosulfotlenek deuterowany, (CD3)2SO – nasycony argonem, 

przechowywany nad sitami molekularnymi w lodówce 

  



27 

 

4.2. Trójalkoksypochodne boru 

4.2.1. Synteza trójalkosypochodnych boru 

Synteza była prowadzona w atmosferze gazu obojętnego. W układzie reakcyjnym 

wykonano trzykrotnie operację ewakuowania pod próżnią i napełniania argonem. Gaz 

zanim trafi do układu musi być przepuszczony przez dwie kolumny, pierwsza jest 

odpowiedzialna za odtlenienie (miedź osadzona na żelu krzemionkowym), druga za 

osuszenie (sita molekularne).  

 

Rys. 15: Schemat aparatury używanej w syntezie trójalkosypochodnych boranowych. 

1.Odbieralnik; 2. Mieszadło magnetyczne; 3. Kolba reakcyjna; 4. Nasadka azeotropowa; 

5. Chłodnica zwrotna; 6. Balon z argonem do wyrównania ciśnienia. 

W reakcji użyto suchego trójtlenku boru B2O3 i monoeterów metylowych glikoli 

etylowych CH3O(CH2CH2O)nH. W zależności od tego jaką pochodną miało się na celu 

uzyskać, należało używać związku odpowiedniej długości, syntezowano cztery pochodne 

dla n = 1, 2, 3 i 7,5. 
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Schemat reakcji: 

6CH3O(CH2CH2O)nH + B2O3

n

n

B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

n

+ 3H2O2

 

Reakcje były prowadzone w kolbach o pojemności 250 cm
3
. Do kolby reakcyjnej 

odważano 5,0 g B2O3, operacja ta była wykonywana w dryboxie. Następnie w ciągłym 

przepływie argonu podłączano kolbę do zmontowanego układu (rys. 11). Kolejno dodano 

odpowiednie ilości toluenu i glikolu za pomocą szklanych strzykawek. Dla 

glikoli o n = 1, 2, 3 stosowano ich nadmiary. Dla glikolu n = 7,5 stosowano nadmiar B2O3. 

Aby przyśpieszyć reakcję z glikolem o najdłuższym łańcuchu zastosowano katalizator: 

kawas paratoluenosulfonowy. Zawartość kolby ciągle mieszano i podgrzewano za pomocą 

łaźni olejowej do około 140°C. Przebieg reakcji kontrolowano poprzez pomiar objętości 

wody wydzielającej się w reakcji, którą odbierano z zastosowaniem  nasadki azeotropowej. 

Reakcje prowadzono do momentu w którym ilość wydzielonej wody odpowiadała ilości 

wody, która teoretycznie powinna powstać. 

Tabela 1: Ilości użytych odczynników w reakcjach estryfikacji. 

 1 2 3 7,5 

glikol 45 cm
3
 72 cm

3
 117 cm

3
 82 cm

3
 

toluen 70 cm
3
 75 cm

3
 80 cm

3
 70 cm

3
 

 

4.2.2 Oczyszczanie trójalkoksyboranów 

Z każdego otrzymanego związku należało usunąć rozpuszczalnik-toluen oraz w trzech 

przypadkach nadmiar glikolu. Do usunięcia tych związków wykorzystano destylację 

próżniową. Kolbę podłączono do układu z wymrażalnikiem.  

Destylację prowadzono początkowo w temperaturze pokojowej i w ten sposób usunięto 

toluen, usunięcie glikoli wymagało podgrzania do około 150 °C. Postęp destylacji 

sprawdzano za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Sprawdzano obecność grup – OH 

na widmach, ich brak świadczył o braku glikolu i tym, że destylację można zakończyć.  
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Rys. 16: Schemat układu do destylacji próżniowej z wymrażalnikiem. 1. Mieszadło 

magnetyczne; 2.Kolba reakcyjna; 3. Nasadka z wymrażalnikiem; 4. Suchy lód + aceton; 

5. Odbieralnik; 6. Krystalizator z suchym lodem i acetonem.  

Otrzymane trójalkoksypochodne boru to lepkie ciecze, lepkość ich wzrasta wraz ze 

wzrostem długości łańcucha glikoli. Jednak pochodne dla n = 1 i 2 z powodzeniem 

poddano dodatkowej destylacji z wykorzystaniem kolby Claisena i kapilary. 

 

 

Rys. 17: Schemat układu do destylacji próżniowej z kolbą Claisena. 1.Kolba Claisena; 

2. Kapilara; 3. Balon z argonem; 4. Termometr; 5. Chłodnica zwrotna; 6. „Krówka” 

7. Odbieralniki; 8. Krystalizator z suchym lodem i acetonem. 
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Rys. 18: Trójalkoksypochodna boru dla n = 2  przed  destylacją i dla n =1 po destylacji. 

Otrzymane trójalkoksypochodne poddałam analizie spektroskopowej 
1
H i 

11
B NMR 

w deuterowanym chloroformie oraz analizie FTIR. 

4.3. Sole typu Li[RO4B] 

4.3.1. Synteza alkoholanu 

Pierwszym etapem w syntezie soli była synteza alkoholanu. Reakcja ta była 

prowadzona w atmosferze gazu obojętnego. Wszystkie odczynniki były pobierane 

i przenoszone za pomocą szklanych strzykawek.  

Schemat reakcji: 

CH3O(CH2CH2O)nH + C4H9Li CH3O(CH2CH2O)nLi +C4H10
 

W kolbie reakcyjnej umieszczono dokładnie odważoną ilość odpowiedniego glikolu 

w rozpuszczalniku. Rozpuszczalnikiem był heksan, wcześniej sprawdzono jego wilgotność 

za pomocą miareczkowania Karla-Fischera (32,6 ppm).  Następnie za pomocą strzykawki 

wkraplano 2M roztwór butylolitu w heksanie. Kolba reakcyjna nie wymagała chłodzenia, 

reakcja przebiegła szybko. Zawartość kolby reakcyjnej ciągle intensywnie mieszano. 

Powstały alkoholan miał postać osadu w roztworze. Cała zawartość kolby została użyta 

w następnym etapie 
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Rys. 19: Schemat układu do syntezy alkoholanu. 1. Mieszadło magnetyczne; 2. Kolba 

reakcyjna; 3. Balon z argonem; 4. Suchy lód z acetonem; 5. Wymrażalnik. 

4.3.2. Synteza soli typu Li[RO4B] 

Drugi etap syntezy prowadzony był również w atmosferze gazu obojętnego. Synteza 

była prowadzona z wykorzystaniem trójalkosypochodnych boru B[(OCH2CH2)nOCH3]3 

i otrzymanego wcześniej alkoholanu. Synteza soli była prowadzona tego samego dnia 

w którym został zsyntezowany alkoholan. 

Schemat reakcji: 

CH3O(CH2CH2O)nLi B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

B

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

Li
n n

nn

n

n

n

+

 

W kolbie reakcyjnej umieszono dokładnie odważoną trójalkoksypochodną boru i za 

pomocą wkraplacza z wyrównaniem ciśnienia powoli wkraplano wcześniej otrzymany 

alkoholan. Reakcja zachodziła od razu, obserwowano powstawanie dwóch warstw. 

Reakcję prowadzono jeszcze przez dwie godziny po dodaniu wszystkich substratów. Bez 

przerwy intensywnie mieszano układ, nie wymagał on chłodzenia.  
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Rys. 20: Schemat układu do syntezy soli. 1. Mieszadło magnetyczne; 2. Kolba 

reakcyjna; 3. Wkraplacz z wyrównaniem ciśnienia; 4. Balon z argonem; 5. Suchy lód 

z acetonem; 6. Wymrażalnik. 

Powstałe sole przemyto pięciokrotnie niewielkimi porcjami heksanu. Najpierw usuwano 

górną warstwę, którą był heksan, dodawano świeżą porcję rozpuszczalnika, mieszano 

przez 15 min  i powtarzano operację.  

Po przemyciu soli usunięto rozpuszczalnik za pomocą destylacji próżniowej. (rys. 16) 

Otrzymane sole poddałam analizie spektroskopowej 
1
H i 

11
BNMR w deuterowanym 

chloroformie, analizie FTIR, analizie termicznej DSC oraz dla jednej soli oznaczono ciężar 

cząsteczkowy z zastosowanie spektrometru mas MALDI –ToF 

4.4 Polimeryzacja rodnikowa 

4.4.1. Synteza monomeru 

Synteza była prowadzona w atmosferze gazu ochronnego. Synteza składała się z dwóch 

etapów. Rozpuszczalnikiem w reakcji był acetonitryl. W pierwszej reakcji użyto 

metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA) i 2M roztworu butylolitu.   
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Schemat reakcji: 

CH3

C

C

O CH2 CH2

CH2

O

OH

+ nBuLi
CH3

C

C

O CH2 CH2

CH2

O

OLi

+ C4H10

 

Reakcja była prowadzona w kolbie okrągłodennej z wymrażalnikiem oraz balonem 

napełnionym argonem (rys. 19) . Początkowo dodano katalityczną ilość butylolitu, kiedy 

nie zaszła zmiana lepkości (która świadczyłaby o polimeryzacji anionowej) dodano 

równomolową ilość n-butylolitu do HEMA. Roztwór mętniał, pod koniec był         

mleczno-żółty, a na ścianach kolby reakcyjnej widoczny był osad. Kolbę reakcyjną 

delikatnie chłodzono lodem z acetonem oraz intensywnie mieszano. 

Kolejnym etapem syntezy było dodanie określonej ilości trójalkoksypochodnej boru do 

otrzymanego związku. Po dodaniu trójalkoksypochodnej boru do kolby roztwór stał się 

klarowny. 

Schemat reakcji: 

CH3

C

C

O CH2 CH2 OLi

CH2

O
+ O CH2 CH2 O CH3B

2 3

CH3

C

C

O CH2 CH2 O

CH2

O

O CH2 CH2 O CH3B

2 3

Li

  

 

Rys. 21: Porównanie kolby reakcyjnej przed i po dodaniu trójalkoksypochodnej boru. 
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Niewielką część otrzymanego monomeru poddano destylacji próżniowej (rys. 12). 

Otrzymany związek poddano analizie 
1
H i 

11
B NMR, analizie FTIR oraz oznaczono ciężar 

cząsteczkowy z zastosowanie spektrometru mas MALDI – ToF. 

4.4.2. Polimeryzacja 

Podjęto próbę polimeryzacji otrzymanego monomeru. Reakcję polimeryzacji 

prowadzono w reaktorze ciśnieniowym, w atmosferze gazu ochronnego – argonu. 

Inicjatorem reakcji był nadtlenek benzoilu. Wykonano 3 próby polimeryzacji: 

Tabela 2: Zestawienie prób polimeryzacji.  

 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 3 

rozpuszczalnik acetonitryl acetonitryl THF 

inicjator nadtlenek benzoilu 1 nadtlenek benzoilu 2* nadtlenek benzoilu 2* 

*Użyto przekrystalizowanego nadtlenku benzoilu oznaczonego 2.  

 

Rys. 22: Reaktor ciśnieniowy w którym prowadzono reakcję polimeryzacji. 

Reakcje polimeryzacji prowadzono w dwóch rozpuszczalnikach, w acetonitrylu oraz 

w tetrahydrofuranie. Do monomeru dodano inicjator w ilości 5% wagowych. Reaktor 

wstawiono do suszarki na 7 h w 70 °C. Po 7 h nie obserwowano znacznych zmian 
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w  wyglądzie związku w reaktorze, po 2 tygodniach zaobserwowano wytrącenie się osadu/ 

zmętnienie w reaktorze nr 1 i 2 oraz zmianę lepkości w reaktorze nr 3. 

Następnie produkty znajdujące się w reaktorach oddestylowano i poddano analizie 

FTIR, 
1
H i 

11
B NMR oraz oznaczono ciężar cząsteczkowy z zastosowanie spektrometru 

mas MALDI –ToF. 

4.5. Wykonanie pomiarów – metodyka  

4.5.1. Spektroskopia w podczerwieni – FTIR  

Do analizy związków organicznych zastosowanie posiada obszar tzw. podczerwieni 

podstawowej 4000-400 cm
-1

. Widma FTIR są wykresem zależności absorpcji 

promieniowania od długości fali. Spektrometry z transformacją Fouriera posiadają układ 

sprzężony z komputerem co pozwala na zapisaniu w pamięci komputera obrazu 

interferencyjnego. 

Promieniowanie kierowane jest na próbkę badaną i później na detektor. Interferogram 

jest zależnością intensywności promieniowania od czasu lub różnicy dróg promieniowania.  

Należy wykonać analizę bez próbki oraz analizę z próbką. Następnie za pomocą 

komputera generowane jest odpowiednie widmo. Spektroskopia w podczerwieni pozwala 

na identyfikację charakterystycznych grup takich jak np. O-H. Dostępne są bazy danych 

w których są przykładowe położenia pasm absorpcji dla różnych typów drgań 

i wiązań.[34]  

4.5.2. Magnetyczny rezonans jądrowy 

Jest to analiza, która pozwala określić strukturę badanego związku. Widmo NMR jest to 

wykres absorpcji promieniowania magnetycznego od częstości tego promieniowania. Jest 

to absorpcja promieniowania elektromagnetycznego, które powstaje na skutek relaksacji. 

Spektroskopia opiera się na wzbudzeniu spinów jądrowych, a relaksacja to powrót do  

stanu równowagi termodynamicznej.[34] 

4.5.3. Spektrometria mas MALDI – ToF  

Jest to technika badawcza, która pozwala na szybki i dokładny pomiar masy 

cząsteczkowej. W tej metodzie wykorzystywany jest  pomiar czasu przelotu jonów. Do 
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analizatora wprowadzana jest wiązka jonów, które posiadają różne masy a więc poruszają 

się z różnymi prędkościami, co skutkuje tym, że docierają do detektora w różnym czasie. 

Czas ten jest przeliczany na odpowiadający mu stosunek m/z. [35] 

 4.5.4. Miareczkowanie Karla – Fischera  

Miareczkowanie te stosuje się aby określić zawartość wody w danym roztworze. 

Wszystkie syntezy prowadzone w ramach mojej pracy inżynierskiej wymagały suchych 

rozpuszczalników. Jest to miareczkowanie kulometryczne, jest to analiza 

elektrochemiczna. Masę substancji wyznacza się na podstawie ładunku elektrycznego, 

który jest potrzebny aby zmienić stopień utlenienia oznaczanej substancji. Metoda 

kulometryczna jest oparta na prawach Faraday’a. [36] 

Metoda ta wykorzystuje dwutlenek siarki, metanolowy roztwór jodu oraz zasadę jako 

bufor (pirydynę lub imidazol). 

 Reakcje biegnące podczas oznaczania: 

CH3OH + SO2 + RN     [RNH]SO3CH3 

H2O + I2 + [RNH]SO3CH3 + 2 RN       [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I 

Reakcje elektrodowe:  

Anoda: 2I
-
           I2 + 2e

-
 

Katoda: 2[RN]H
+
 + 2e

-
            H2 + 2RN 

 

Metoda ta ma wiele zalet: charakteryzuje się dużą dokładnością, jest selektywna dla 

wody, próbka jest łatwa w przygotowaniu oraz potrzeba jej niewielką ilość, analiza jest 

szybka,  metoda ta posiada duży zakres pomiarowy (od 1 ppm). 

4.5.5. Skaningowa kalorymetria różnicowa 

Jest to metoda termoanalityczna, która pozwala na określenie temperatur przemian 

fizycznych czyli np. przejścia fazowe. Pomiar polega na dostarczaniu ciepła ze stałą 

prędkością. Jednocześnie ciepło jest dostarczane do próby kontrolnej oraz do próbki 
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badanej.  Jeżeli w próbce będą zachodziły przemiany fizyczne wtedy prędkość 

dostarczania ciepła do niej jest inna niż dla próby kontrolnej. 

 5. OMÓWIENIE WYNIKÓW 

5.1. Trójalkoksypochodne boru 

Trójalkoksypochodne boru otrzymywano w reakcji trójtlenku boru z monoeterami 

metylowymi glikoli oksyetylenowych.  

Otrzymano trójalkoksypochodne boru dla n = 1, 2, 3 oraz 7,5: 

O CH2 CH2 O CH3B

3n  

Poniżej zostanie przedstawiona analiza związków, których używano w dalszych 

syntezach. 

5.1.1. Analiza FTIR  

 

Rys. 23: Widmo FTIR dla trójalkoksypochodnej boru o n = 1. 

 Widmo przed destylacją – kolor czerwony, widmo po destylacji – kolor niebieski. 
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Rys. 24: Widmo FTIR dla trójalkoksypochodnej boru o n = 2.  

Widmo przed destylacją – kolor czerwony, widmo po destylacji – kolor niebieski. 

 

Rys. 25: Widmo FTIR dla trójalkoksypochodnej boru o n = 7,5. 
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Na widmach dla trójalkosypochodnej boru o n = 1 i 2 obserwujemy zanik pasma 

w granicach 3450-3300 cm
-1

 pochodzącego od drgań rozciągających grupy O-H, wiąże się 

to z usunięciem za pomocą destylacji nadmiaru glikolu. Na widmie dla 

trójalkosypochodnej boru o n = 7,5 nie obserwujemy tego pasma ponieważ glikol był 

stosowany w niedomiarze.  Na każdym widmie znajduje się intensywne pasmo około 1100 

 cm
-1

 pochodzące od drgań rozciągających   C-O. Charakterystyczne jest również pasmo 

o liczbie falowej około 1300 cm
-1

 pochodzące od drgań wiązań B-O. Zakres 2850-2950 

cm
-1

 odpowiada dwóm rodzajom drgań rozciągających C-H, które są na siebie nałożone, 

pasma dalsze odpowiadają końcowym grupom –CH3, pasma bliższe odpowiadają     

grupom  -CH2-.  

5.1.2 Analiza widm NMR 

Na rysunkach 26-28 przedstawione są widma 
1
H i 

11
B NMR otrzymanych 

trójalkoksyboranów [CH3(OCH2CH2)n]3B dla n = 1, 2 i 7,5. 

n

n

B

CH3 O CH2 CH2 O

CH3 O CH2 CH2 O

CH3OCH2CH2O

n

b ca

 

 

Rys. 26: Widma 
1
H NMR i 

11
B NMR trójalkoksypochodnej boranowej dla n =1 w 

CDCl3. 

11
B 

1
H 

a 

b 
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Rys 27: Widmo 
1
H NMR i 

11
B NMR trójalkoksypochodnej boranowej dla n =7,5 w 

CDCl3. 

 

Rys. 28: Widmo 
1
H NMR trójalkoksypochodnej boranowej dla n = 2 w CDCl3 
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Na widmach 
1
H NMR obserwujemy charakterystyczne piki, które zostały przypisane 

protonom w podstawnikach oksyetylenowych. Symbolem „a” podpisany jest sygnał 

pochodzący od końcowych grup –O–CH3, jest to singlet. W zakresie 3,86 – 3,76 ppm 

widzimy multiplety pochodzące od grupy –O-CH2– znajdującej się bliżej atomu boru, 

który powoduje przesunięcie tego sygnału. Wraz ze wzrostem długości łańcucha sygnał od 

grup –CH2– znajdujących się wewnątrz łańcucha staje się coraz większy i bardziej 

skomplikowany.  

Na widmie trójalkoksypochodnej boru o n  = 7,5 obserwujemy dwa dodatkowe sygnały, 

które prawdopodobnie pochodzą od użytego w trakcie syntezy rozpuszczalnika. Sygnał 

przy 7,12 ppm jest prawdopodobnie sygnałem od pierścienia aromatycznego 

nieoddestylowanego całkowicie toluenu, sygnał przy 2,29 ppm pochodzi od grupy 

metylowej związanej z pierścieniem aromatycznym. 

Dla trójalkoksypochodnej boru o n = 1 i 7,5 wykonano również analizę 
11

B NMR, 

widoczny jest pojedynczy pik około 18 pmm, co jest wartością przesunięcia dla boru 

trójkoordynacyjnego.  

5.2. Sól typu Li[RO4B] 

W ramach pracy inżynierskiej otrzymano dwie tetraalkoksyboranowe sole litu. 

Otrzymano sole różniące się długościami łańcuchów, aby móc porównać na tej podstawie  

właściwości soli. Sól pierwsza posiada trzy łańcuchy oksyetylenowe o n = 1 oraz jeden 

łańcuch oksyetylenowy o n = 7,5. Sól druga odwrotnie, trzy łańcuchy o n = 7,5, jeden 

łańcuch o n = 1.  

Otrzymane sole: 

Sól 1 

B

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

Li

7,5  

Sól 2 

 

B

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

CH3 O CH2 CH2 O CH3OCH2CH2O

Li
7,5

7,57,5  
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5.2.1. Analiza FTIR 

 

 

Rys. 29: Widmo FTIR tetraalkoksyboranowej soli litu  

Kolor niebieski – sól 1. Kolor czerwony – sól 2 

Jak widać na zestawieniu, widma obu soli są niemal identyczne. Obserwujemy pasmo 

w granicach 2850–2950 cm
-1

 pochodzące od drgań rozciągających C–H dla grup 

końcowych CH3 oraz grup wewnętrznych –CH2–. Na obu widmach także są  intensywne 

pasma w granicach  1100-1050 cm
-1

 pochodzące od grup eterowych, drganie rozciągające 

C-O. Pasmom 1328 cm
-1

 oraz  1351 cm
-1

 przypisano drganiom grupy B–O. Niewielkie 

pasmo przy około 2400 cm
-1

 pochodzi od acetonitrylu, który był rozpuszczalnikiem. 
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5.2.2. Analiza widm NMR 

 

Rys 30: Widmo 
1
H NMR i 

11
B NMR soli nr 1 w CDCl3. 

 

Rys. 31: Widmo 
1
H NMR i 

11
B NMR soli nr 2 w CDCl3. 

Na rysunku 30 i 31 przedstawione są widma 
1
H NMR otrzymanych soli, na obu 

widmach obserwujemy te same grupy sygnałów. Pik „a” pochodzi od metylowych grup 

końcowych  –OCH3. Możemy zauważyć, że sygnał ten jest nakładającym się na siebie 

dubletem, wynika to z obecności dwóch rodzajów grup metylowych o innym otoczeniu. 

a 
b 
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1
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Grupa sygnałów „b” odpowiada wewnętrznym łańcuchom  oksyetylenowy –OCH2CH2–. 

Pik „c” pochodzący od grupy –B–O–CH2– Dla soli 2 ze względu na nakładające się 

sygnały i  przewagę grup  n = 7,5 nie można jednoznacznie oddzielić tego sygnału. 

Dla obu związków wykonano również widmo  
11

B NMR o przesunięciu chemicznym         

2,5-2,6 ppm, obserwujemy zmianę położenia pików w stosunku do widma substratu. Piki 

leżą w obszarze charakterystycznym dla czterokoordynacyjnego boru. 

5.2.3. Analiza DSC  

 

Rys. 33: Termogram soli 1. 

Na podstawie powyższej krzywej uzyskanej w wyniku badania DSC możemy odczytać 

temperaturę zeszklenia tej soli, która wynosi  -72,62 °C. Możemy zaobserwować dwa piki, 

które są położone blisko siebie, pierwszy egzotermiczny jest to pik krystalizacyjny. 

Temperatura krystalizacji wynosi – 49,69 °C. Kolejny pik, endotermiczny, pokazuje nam 

przemianę związaną z procesem topnienia, który odbywa się w temperaturze 2,36 °C.  

Powyżej 225 °C  następuje stopniowy rozkład soli. Dla tej próbki wykonano również 

pomiar stosując trzy cykle: grzanie, chłodzenie i ponowne grzanie.  
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Rys. 34: Termogram soli 1 – trzy cykle.  

Cykl 1: obserwujemy zbliżoną temperaturę zeszklenia do otrzymanej podczas 

pierwszego badania -76,61 °C, następnie pik egzotermiczny -54,27 °C oraz pik 

endotermiczny -5,65 °C. 

Cykl 2:  próbkę schłodzono do – 100 °C, również zaobserwowano pik egzotermiczny, 

świadczy to o tym, że podczas chłodzenia część próbki ponownie krystalizowała.  

Cykl 3: próbkę ponownie ogrzano do 150 °C, temperatura zeszklenia wynosiła tym 

razem: - 77,12 °C, pik egzotermiczny – 54,74 °C, pik ten był mniejszy niż otrzymany 

podczas pierwszego cyklu grzania oraz pik endotermiczny -4,38 °C 
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Rys. 35: Termogram sól 2 

 Sól 2 wykazuje temperaturę zeszklenia -71,69 °C. Na wykresie obserwujemy 

endotermiczny pik odpowiadający za topnienie w temperaturze 14,90 °C. Sól ta wykazuje 

wysoką odporność termiczną, jej rozkład rozpoczyna się w 250 °C. 

Wszystkie analizy termiczne były prowadzone przy temperaturze zmieniającej się 

z szybkością 10°C/min.  

5.3. Polimeryzacja rodnikowa 

Przeprowadzono reakcję syntezy soli boranowej, w której jednym z podstawników był 

metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA). Na pierwszym etapie zamierzano uzyskać 

alkoholan HEMA w reakcji z butylolitem. Kolejną reakcją była reakcja alkoholanu z 

trójalkoksypochodną boru dla n = 2  w celu uzyskania monomeru, który następnie poddano 

polimeryzacji rodnikowej. 
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5.3.1. Analiza FTIR  

 

Rys. 36: Widmo FTIR monomeru używanego do dalszej polimeryzacji. Produkt - kolor 

czerwony; substratu z jakiego powstał - kolor niebieski. 

Na widmie HEMA (linia niebieska) obserwujemy widoczne, duże pasmo w zakresie 

ponad 3200 cm
-1

, są to drgania rozciągające grupy O-H oraz charakterystyczne drgania 

grupy C=O przy 1700 cm
-1

 i 1630 cm
-1

 pochodzące od drgań rozciągających C=C. Na 

widmie produktu reakcji z trójalkoksyborem obserwujemy znaczne zmniejszenie pasma 

pochodzącego od grup –OH w zakresie 3300 cm
-1

. Ponadto pojawiło się pasmo przypisane 

grupom eterowym C–O przy 1035 cm
-1

. Widma o największej liczbie falowej możemy 

przypisać drganiom rozciągającym =C–H. 

Na rysunku 37 przedstawione są widma produktów trzech prób polimeryzacji soli 

zawierającej grupy metakrylanowe.  
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 Rys. 37: Widmo FTIR zawartości reaktorów w których prowadzona była próba 

polimeryzacji. Reaktor 1 – kolor niebieski; reaktor 2 – kolor czerwony; reaktor 3 – kolor 

zielony. 

Na widmach produktów nie obserwujemy znaczących zmian w porównaniu do widma 

monomeru, który był poddawany polimeryzacji. 

5.3.2. Analiza widm NMR 
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Rys 37: Widmo 
1
H NMR i 

11
B NMR otrzymanego monomeru  w CDCl3. 

Na przedstawionym widmie widzimy grupy sygnałów charakterystyczne dla 

podstawników alkoksylowych przy borze. Jest to sygnał „a” od grup  –OCH3 oraz sygnał  

„b” od grup –O–CH2–CH2– wewnątrz łańcuchów. Ważnymi sygnałami na widmie są 

również sygnały „e” i „f” są to sygnały =CH2, jednak protony te nie są równocenne przez 

co otrzymujemy dwa piki. Oprócz sygnałów przypisanych do otrzymanego związku na 

widmie widzimy też grupę „g”, są to sygnały pochodzące od produktów ubocznych, 

prawdopodobne reakcje pomiędzy trójalkoksypochodną oraz butylolitem. Produktami 

takich reakcji mogą być sole [BuOB(OR)3]. 

Na widmie borowym obserwujemy dwa piki, sygnał 6,95 ppm został przypisany 

produktowi, zaś pozostałe sygnały widoczne na widmie produktom ubocznym. 

Przypuszczany produkt uboczny: 
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Rys. 38: Zestawienie widm 
1
H NMR i 

11
B NMR reaktorów w których była prowadzona 

polimeryzacja. 
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1. reaktor 1 – widmo wykonane w CDCl3 dwa tygodnie po polimeryzacji 

2. reaktor 2 – widmo wykonane w DMSO dwa tygodnie po polimeryzacji 

3. reaktor 3 – 2widmo wykonane w CDCl3 dwa tygodnie po polimeryzacji 

Na rysunku 38 zamieszczono zestawienie widm 
1
H NMR i 

11
B NMR dla trzech 

reaktorów w których podjęto próbę przeprowadzenia polimeryzacji rodnikowej. Na 

widmie widzimy te same grupy sygnałów, które występują również w monomerze, 

nieznacznie zmniejsza się intensywność sygnałów pochodzących od wiązania podwójnego, 

może to świadczyć o polimeryzacji, jednak w bardzo niewielkim stopniu. Widma 

11
B NMR również są analogiczne do widma monomeru. 

5.3.3. Analiza MALDI – TOF  

Dla wszystkich reaktorów przeprowadzono badanie w celu określenia mas 

cząsteczkowych. W pracy zamieszczam jedynie przykładowe widmo, nie obserwujemy 

mas wyższych, co świadczy o tym, że polimeryzacja nie zaszła. 

 

Rys. 39:  Przykładowe wynik badania spektrometrem MALDI-ToF -  reaktor 1. 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

1.  W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że trójalkoksyborany w reakcji 

z  alkoholanami litu tworzą sole boranowe. Na podstawie analizy spektralnej 
1
H NMR oraz 

11
B NMR wykazano, że bor w soli litowej jest czterokoordynacyjny oraz w wyniku tej 

reakcji nie powstają produkty uboczne. Ustalona struktura otrzymanych soli jest 

następująca: 

CH3OCH2CH2O

CH3OCH2CH2O OCH2CH2OCH3

O(CH2CH2O)7,5CH3

B Li

CH3(OCH2CH2)7,5O

CH3(OCH2CH2)7,5O OCH2CH2OCH3

O(CH2CH2O)7,5CH3

B Li

 

                        SÓL 1                                                                   SÓL 2 

2. Właściwości otrzymanych soli zmieniają się wraz ze zmianą długości łańcuchów 

oksyetylenowych. Temperatura topnienia fazy krystalicznej dla soli 1 wynosi -5 
o
C a dla 

soli 2 14,9 
o
C. Temperatura zeszklenia jest niska, wynosi około -70 

o
C dla obydwu soli. 

Związki te w warunkach normalnych wykazują właściwości cieczy jonowych. Z analizy 

DSC wynika, że sole te mają odporność termiczną do około 220°C 

3. Stosując analogiczną metodę syntezy można wprowadzić inne podstawniki niż 

oksyetylenowe, co pozwala na szerokie możliwości funkcjonalizacji soli boranowych. 

Przeprowadzono reakcje syntezy soli z podstawnikiem zdolnym do polimeryzacji z 

 zastosowaniem metakrylanu 2-hydroksyetylu. Na podstawie wyników wykonanych badań 

wykazano tworzenie się soli boranowych z udziałem grup metakrylanowych.  

4. Zakres moich badań obejmował również polimeryzację rodnikową otrzymanej soli 

metakrylanowej. Próba ta jednak zakończyła się niepowodzeniem, reakcja ta wymaga 

dalszych badań.  
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